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VERBETERINGEN EN BIJVOEGSELS.

Bl. kol. regel

.

woord

.

3 b. 6 r. v. o. voeg ackter: ^^A^n^t^marij^s benaming van de kleine djampana's, zooaU

er in een optogt wel worden mee* rondgedragen.

6 a. 9 r. v. b. voeg in (§ ^fl\(Nl (UUI fi \\ — (u6^tm(iM^(3-&(MaMji\ zva. ^^^R^f

(pmvwjl^ ket laatste bij voorheur voor: achter elkaar staande

elkaar vasthouden, om hiet van elkadr afterahen^ bijv. bij

iruirviaKd^. (uiG-^mhimji/iG-za. ihi awn cki ii \ enz.

11 id, 5 r. v. o. voeg in ackter Sia<ni!ui(ui^itaa^\ en ooh ajieqivm»K6^A.diHr^\\

14 b. I. r. i. pi. v. om I. om

16 a. 9 r. v, o. voeg ackter: ' ^6-sA«sm zie aldaar.

17 b. 4 r. V. b. i. pi. V. 6^Aimirua^jf\ I. 6^A9nirviaJi^\

id. id. 9 r. v. o. id. voor iemand, een aangenomen kind, I. voor iemand, een

aangenomen- of stiefkind of wel een pleeg^ of stiefvader

(moeder), en 7 r« v. o. voeg in ackter kind: of wel eigen

vader* (moeder); *

19 a. 11 r. v. b. id. gladde I. gladden en voeg ackter: Voorts oMajrn^/N in ket

Buitenzorgscke zva. aaxntuyb K.

20 b. 4 r. v. b. voeg in (5 ~&k(M OfX/l n\ zva. <i/n*j»<n^w

#
23 id. 14 r. v. b. id. (§ ^&(rui 2 (Kl

fl\
SB. langzaam, zacht en bedaard, bv.

van sprehen.

23 a. 5 r. v. o. i. pi. v. meer als ; te bovengaan in iets I. meer dan ; te boven-

gaan in iets.
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Bl. kol. regel. woord.

24 a. 5 r. v. b. i. pi. v. * lange I. langen

jj j H Tt Vt 0t lees achter xnanmuiaJi»on\ iemands welgevallen verdienen of trachten

te verdienen.

26 a. 12 r. v. o. i. pi. v. ^Tiiw^^^iwa^^^N l^^^^y^^?^

wJ. id. 3 r. t>. o. voeg achter: <S^*<Si^\ (®«» ^<S en ^ âv - "f^**"^ nie*) hetz. en

beide ook gebruikelijk met betrekkmg tot iets.— «a&cg*nwn9

onjj\ zva. (3-£A<S<oni\\ Be perspon of de zaak c&G^aji <urr*

29 id. 5 r. v. o. voeg by och! Zie ook <&>??\\

id. b. 7 r. v. b. voeg in: € ^(WjlS ^<WJj\ SB. er mee in zitten; er mee

verlegen zijn; niet weten hoe te handelen.

id. id. 12 r. v. o. i. pi. v. volg. K. {zva. (S^^^S^^^) I. (volg. K. zva.

G-zAinaji MTJlCi-zAintiJi <ynji \\

30 id. 1 r. v. 0. voeg in achter «i£?a£?i«y: mmcQam/i en xn'n'nScm^\ en lees ash<^\

i. pi. V. ohasiiw

34 id. 10 r. v. b. i. pi. v. persoonen I. personen.

35 id. 1 r. v. b. id. 6,sa<e/?m<?i<w]»\ Z. 6^^^j»<»f»™\
*

id. id. L r. id. en. I. enz. ,

37 id. 11 r. v. b. id. betreden, I. betreden;

40 id. 6 r. v. 0, voeg in 6 ~&» (Ml (Kl fl \\ — <m£}m.aaji\ enz. zie <§^fc|\\

42 id. 4 T. V. b. i. pi. V. (3~£A.xrmm(H7i<Hi\ I, 6-£A(rrfi?0i»rotfm

l

43 a. 9 r. v. b. Bier behoort te volgen (§ Jk(jM7 (KYI n \\ Zie nu ^(j^^ *;*^

43 a. 10 r. v. 0. voeg in (§ ^<KW (ruift\ in het BuitenzQrgsche zva. «5w^^^^

Rg. K.
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44 b. 4 r. v. o. voeg acMer: in het Buitenzorgsche; ook jaldaar voor de vanille plant.

45 a. 5 r. v. #. i. pi. v. (3-&dc£majjji\ I. (S^crm^w Vooris moeten (12 r. v. #.) oW

flS«sn\ zoomede de volgende woorden vervallen; ze lekooren

onder 6J*?rm*^\ waarvoor men Uze ^i(m?M|\\ (Bl. 56.

b. 3 r. v. b.)

jd9 5. 8. r. v. b. (&crhtmaaji\ voeg bij : Ook: van elka&r geweken zijn, niet wel aanslui-

ten, bv. van de tot een deur zadmgevoegde en verbonden planhen.

46 id. 2 r. v. o. voeg in: (§ ^kOj(d\ ah^xns zie tqauiw

48 a, 4 r. v. b. voeg in ac/der SB. het op en neer gaan bij het uitoefenen van den coitus.

id. id. 7 r. v. o. voeg in: achter hebben, bv.

id. b. 3 r. v. b. voeg achter: II. Qama^Mici^\ SB. hout, bijv. den sluitboom van een

deur doorbuigen.

49 id. 9 r. v. o. i. pi. v. (d) Z. (e)

50 a. voeg in achter redewoordje, (maar dan veelal wi en in sommige gevallen eucht zulks

het spraakgebruik) .

id. id. 13 r. v. b. i. pi. v. die is (was) het dat is die (de bewmte); I. die is (was)

het; dat is die (de bewuste);
|

<HTflC-,/isri^\ I, (Hinc^asrts

achter <£*6^a?o?^ of wel (Si6^ki(uig^6^Anvn^\\ Mi achter

(ui(u6~&dvn% of wel (Ui(ui^^fkikjit^<3JAiknt^\

54 b. 10 r. v. b. id. rijpe L rijpe

55 a. 7 r. V. 0. id. tru (ur> (M (vi \ I. am i orn on tv> \

id. a. 6 r. v4 o. voeg in achter ong. Folgens den hem' Coolsma (Recemie Soendanesche Tolh

1

van den heer G. J. Grashuis. Tijdschrift Bat. Gen. v. K.

id. id. 13 r. v. o. id.

52 b. 8 r. v. o. id.
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en W.) is embat „een lange stroole zooals men langs den

bovenrand van een kasang "hangt .

"

56 a. 1 r. v. b. Bier behoort (§ ~&< 2 (HTt 2 (UW
fl

\\ Zie nu o^^m^w

id. id. 5 r. v. b. i. pi. v. of I. of

id t i, 3 r\ v . b. id. bSltcrtliajiji 1. (3&c£gojy\\ En voeg bij: amt^^ voorts,

daarop, vervolgens.

id. id. I. r. voeg adder K.)

58 a. 14 T. V. b. i. pi, V. ^anaJicmariJi I. ^ <m ojui xn <*nj[

id. b. 4t r. v. b. voeg in fiixxtpy zeer geliecht zijn aan zijn moeder, van een hind.

Verg. bij mniuw

59 id. 6 r. v. 0. id. KM^ (Wl ft \\ — Si^ia^\ SB. iemand of iets weg-

voeren of meevoeren; iemand brengen, voeren of brengen

ergens keen.

61 a. 2 T. V. b. i. pi. V. am asn (trn/l \ I. asn asn asnjj \

id. b. 10 T. V. 0. id. StaJiabitaJi/j 1. xn oji ckm anjf

i$m id. 6 r. v. 0. voeg in: <L~r>»So^ SB. strook papier, besehreven met den naam

van God, een gewijde spreuk, een bede of derg. tot

amulet (Arab. *jo*\ naam).

62 id. 4 r. v. 0. voeg aehter: of na stoelgang. Verg. (qa^^a<n(ait»rnp\

64 id. 9 r. v. 0. i. pi. v. iun 06? 0SY)\ Zva\ Mz<*sh\ II: em. I. flSW (l£\ asn \ Jr.

S>£ heerlijkheid.

—

niasninAjjxmaKasn\ zie bij niamw

65 a. 4t r. v. 0. moeten vervallen de woorden: en arnajias^^w

id. b. 8 r. v. b. voeg bij: am mui <& tm/i togt, excursie.

66 a. 8 r. v. b. i. jol. v. <jL^ /. e)Uj?j

id. b. 13 r. v. b. voeg aehter: II. i^^i^^n naam van een zeevuch {dplockeilm Java"

nicus. Rg.).
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67 a, 11 T. V. 0. i. pi. V. a^ctnicr^xmcrntM^ l. am am z cm/ja^n cm $ am/j

69 id. 1 r. v. b. id. weer terugloopen I. lieen en terugloopen.

id. id. 10 r. v. b. voeg in (UH om \\ — wcmawzMji SB. uithalen, met een rijtuig

of rijdier uithalen; een vaartuig zijwaarts wenden, bv.

om een klip te vermijden; een paard of buffel zijwaarts

doen wijken. Verg. ^ocrma^^w

id. id. 2 r. v. o. i. pi. v. schikbeelden I. schrikbeelden

72 b. 8 r. v. b. id. ™™^^^^^ v̂
zlk&l s ^ ^^^^ (^^^ a

ail
^a
CJl

s

75 id. 13 r. v.' o. voeg in achter naaktheid : (voor mannen van af den navel tot de Jenie^

voor vrouwen de geheele naaktheid); oolc

77 a. 9 T. V. 0. id. Bv. apnr^ftmaMasn'n (En(tJi(U(uasn%amM<taem<n(U)\ am om t (E/i ^ am

CO CO <S> CT I ' (HXj^1

id. b. 12 r. v. b. voeg achter: Zie verder ajidnams onder o^amw

80 id. 4 r. v. b. i. pi. v. apnvis I. ^i^ N

81 a. 6 r. v. b. (Xn en (tUi asw n \\ Bit moet voorafgaan aan apaijasn^w

83 a. .11 r. v. b. moeten vervallen de woorden: en ajuwixnanj^^

85 a. 1 r. v. b. i. pi. v. van I. van

94 id. 14 r. v. b. voeg in: ^to?TP\ (Ar. jLsr\j&) — ^«^n SB. spellen.

95 b. 12 r. v. o. achter (JU) OJ) <K1 % (HTIjl\ voeg in: en wel ama^^nnim^\

96 a. 2 r. v. b. i. pi. v. £?
m ? ^ g}'

1™?

id. id. 4 r. v. b. voeg in te

id. b. 4 r. v. b. i. pi. v. <8HKnt<n<Mwnfl\ I. «S<o^(K»»(w^\ en 5 r. v. b. i. pi, v>

id. id. 13 r. v. b. acht*f zijn, voeg in: van af het

99 id. 8 r. v. o« i. pi. v. ^^M^ ^ ^^^^
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101 a. 9 r. v. o. voeg in: (LJf (VJ (UH \ zva. crmamnru^s J, — xmtnKhs zva. xnajiw

102 id. 2 r. v. b. voeg achter Ook van lacken.

103 id. 5 r. v. b. id. Zie ook am^ajna^^

id. id. 6 r. v. b. voeg in-' (UYI (HI n\ zie <^^}A^

O
105 id. 13 r. v. o. id. (UYt (HI 2 &>T2 (&1

fj
\ naam van een heester (Justicia

picta. Rg).

id. b. 3 r. v. b. voeg achter: Elettaria Sp.

106 a. 8 r. v. b. voeg in (U77 (H) (U) \ naam van een plant (JDracena terminalis. Rg.\

die wel op de begraafplaatsen wordt gepoot.

id. id. 9 r. v. b. id. (UW (H) (YU)\ ook wel eens (uwiK<r£t\ zoomede (Lm<n^ (n rn\ ook

wel ajn<n(iK<n"n\ namen van twee heesters\ Jav. (*&<njKUK&n\ en

id. id. 13 r. v. o. id. aj
Vi

(l
!SlJ?t ^^ /l^ — ^^VM^^ zm * wazntQcrnji of

anrSidJUKn/i^ en (zva. CGtorn m<^nftw K.).

id. id. 6 r. v. o. voeg achter: ook: elk zijn eigen weg gaan, zoodat de een zich niet stoort

aan den ander, van twee personen die bij elkadr behooren of

zulks geacht worden te doen
7

bv. omdat z6 op hetzelfde erf

wonen.— ayn^«»(u??^'rio t(&ii\ spreken wel is waar gelijk-

tijdig, maar niet over dezelfde onderwerpen en daarbij

ieder op zich zelf, van twee of meer groepen vanpersonen.

107 id. 12 r. v. o. voeg in (UYI ^H (KY) \ in het Buitenzorgsche voor fruitr ooft, eetbare

vruchten. Rg. K. (Skr. hdraka). Bv. (3-^^mnxmmiKmt(rfti

108 b. 3 r. v. b. id. (UYI
CYI 9JI *JYI (Mfi\ naam van een pandansoort

.

id. ' id. 10 r. v. b. voeg in achter zva.: <c?/l/i^«ji<i^\ of het daarmei overeenhomende



id. b. 9 r. v. b. i. pi. v.

Ill id. 1 r. v. o. id.

112 a. 9 r. v. b. voeg in

IX

Bl. kol. reg'el. woord.
i

109 a. 5 r. v. o. voeg in achter zva.: in leven zijn; ook, maar beier <&Wo<lS? tim/) of

weer, I. weer

(uojnimi^x daarn. o^»m«isr?\ nooit, in geen geval zijn

eten er aan willen geven.

id. id. 11 r. v. b. i. pi. v. A& I, <t»?f-<t5?f\\

113 id. 4 f. V. b. id. tunasn'rtan^\ /, tun asn7imi\

114 «£. 3 r. v. o. voeg in*achter profijt: emolumenten

;

120 b. 8 r. t?. b. voeg in dckter zeggen; peinzend neerzitten; en voeg in 10 r. v. b. achter

hetz. ook bij herhaling of ieder oogenblik <m<unxb*

121 id. 10 r. v. o. id. B. (einde regeT): iets bv. het ijzer dat werd verbogen, de

plank, die van haar plaats week, of derg. in behoorlijken

toestand brengen, weer op de plaats brengen; ook

123 a. 14 r. v. o. i. pi. v. door I. daar en 12 r. v. o. voeg in achter ontwaken: ook op

zijn (niet te bed).

126 b. 8 r. V. b. id. umimt^ijis I.
a a

id. id. 10 r. v. b. voeg in (UT7 (&1 (UT7 CE/I \ naam van een zkh in zee ophoudend

1 schaaldier . Het wordt wel gegeten en van zijn schaal maakt

men wel een klep voor een ojit&mt^

127 id. 9 r. v. b. id. (L/n rtE/f P \ naam van een Arab, achrtjfteekm, dat in Soen-

dasch met Arab, karakters ge&chreven, wordt gebruikt: hamza.

129 id. 13 r. v. b. id. (l/fj (Kn (KYI ft \ naam van een vogeUoort, een soortuil. Verg>

132 a. 11 r. v. a. id. (HI 2 (HI 2 01 (Ui \ zie Mtmt
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133 a . 9 r. v. o. voeg in: ($02 (Z&}/1\ SB. redewoord (onvertaalbaar) voor &M<wt

\

o.^ -i ,/ • , ,t .
QOfe

id. b. 2 r. v. b. voeg in

id. id. 3 r. v. b. id.

VOOT dznohnasn/iw

(HI (1ST) (KTI 2 (Ul
ff \ zie ashahfiiaj^^

(HI (n(*J1(Lm (isr)fl\ SB. raad, waarschuwing (Jr.

id. 11 T. V. 0. i. pi. V. (3Jkgcrmpq(tj)(i:nji\ /. 6J/karm(MCKJia'm/f\

c^sc^ ; , ffl/
>id. id. 6 r. v. o. id. (HI <ru)

{

(Him (KYI 2 (HI ft \ em. I. (Hi OTLft (KYI 2
c^l (HI ft

CY Q CY ,.

en ini(njjamd(hrmcmjj\ z. asn(Hm\\

134 id. 6 r. v. b. i. pi. v. naar I. maar

135 a. 2 r. v. o. id. rijting I. rijtuig

137 id. 10 r. v. b. voeg acMer : aS<H7?<V).w>^\ drup, de drup van de boomen of struiken.

138 b. 11 T. V. b. i. pi. V. mxatuntamJlVi I. n^iUKWidasn/iw

id. id. 10 r. v. o. voeg acMer: met water.

139 a. 10 r. v. b. voeg in: &JI 2 (ISY) (ULQ fl\ ook wel aSs^a^s een soort boomkik-

vorsch, speciaal de wip kiest hij tot zvjn verblijf. In Jiet

%

Buitenzorgsche volg. K. a^icunaAnmis maar in de wandeling

*
ojigcunaM/i^ Verg. (tJiiunw

id. b. 10 r. v. b. voeg acMer: II. joa^?.*™^ SB. aan een touw of derg. een ruk geven;

een paard met een ruk inhouden, ook met een ruk optrek-

ken, op de beenen houden, als het struikelt en zou storten.

id. id. I* r. voeg bij: G^^Va^^/n^ hond met een staart waarvan de punt

is opgekruld of omgekrald.

140 a. 4 r. v. b. i. pi. v. klapperdop I. klapperdop.

id id. 10 r. v. o. voeg in achter (*J7 (Hi (KYl n\ zie oiu^

id. b. 10 V. V. 0. id. ' (tn<Lh(wah(*ftiiM\ I. (wcuitwfywtari
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140 b. I. r. i. pi. v. op I. in

141 id. 3 r. V. 'o. id. wa<n(rMW&)a$nji\ L (^iSjKgjia^Siam/lw

id. id. 2 r. v. o. voeg in (^ (^ oryi QJJ (Tl/l fj\ zie <^<^J(\\

a. 13, 12, 11 en 10 r. v. o. I i. pi. daarvan: &J1 QJ) (Ul fl \ SB. einde; ten einde.

—

cfndMW(uji\ uit, ten einde, uitverteld, van een verhaal,

ooh uitgevierd, van een vliegertouw of derg. Volg. somm.

(kj)(kji(uiji\ ook zva. <3^kcrmajiji\ van een arbeid, mits die met

hetgeen werd verrigt voor goed werd afgedaan. Maar volg.

and. mag men van een arbeid slechts bezigen (uiash (pfw<8i\

ihrn a-Ji (hJi M\> arina^ oji 2 an/l\ een

id, b. 3 r. v. b. voeg in; &JI QJ) (Ui \\

—

aqaajnu^ SB. op het gevoel af met de

hand iets doen, bijv. vischvdngen.

144 a. I. r. moet vervallen : o^^^na^x

id. b. 1 r. V. b. i. pi. V. (uxnxsnp\ I. (utmasnjiw

145 a. 11 r. v. b. id. (*JI Vf ny (tenjj\ i. (^ (qni (HYin\

147 id. 5 r. v. o. voeg in: QJJ CH (Uf (^Ji
/f
\ zva. <& <n5 Si amjfw oS^^n/taM^a^N en

gew. oj)*r>*ji(p>'%£i9Jiji\ schaamteloos zijn; zich vergrijperi

aan de wetten der welvoegelijkheid, hetzij met woorden,

hetzij met daden.

id. b. 10 r. v. o. voeg achter: en nyccnnKw

149 a. 6 r. v. o. i. pi. v. Ill I. II.

id. b. 4 r. v. o. voeg in, achter schaal: Voorts: een stuk goed, bv. een samping om bij het

wasschen het water er uit te doen loopen, in de voile hand

genomen, uitkloppen, bv. op een plank.

150 a. 3 r. v. b. voeg achter: fr^****^**™^ mvdsv.
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156 b. 6 r. v. o. voeg in: 0J| % ((KYI* (&l ft \\ Zk het bijgevoegde bij ^asn-rnw Verb,

en Bijv. voor bl. 317.
i.

•

151 id. 4 r. v. b. voeg in ackter »jii(tJi2 eriiitaimm^\ ook wel <xn<wt rrii<tcnit*snji\

%>

152 id. 11 r. v. o. id. (*Jl (K77 \ een soort boornkikvorsch, maar die zich ook aan

pager's en derg. zet. Verg. a&*s<Lw<u/^\ hier boven.

154 id. 10 T. V. b. i. pl. V. (HiniiAa^ajij^s I. ihoniuhiaj^^

156 a. 6 r. v. o. voeg ackter'. Van ^laSgaM^ zooals men zegt. Bit is de naam van zekeren

vogel, die zicli gaarne ophoudt op eenzame plaatsen.

157 id. 2 r. v. o. Voeg ackter; Van <wj*\ zva. <m»ikw^\ III. maar slechts bevelenderwijze en

* sUchts mzt betrehking tot keusik of derg. — w^tsooJcnog

' nu eens hier, dan weer daar, zoo maar op de eerste de

beste plaats, van het uitstorten van de Jceusik of derg. die

wordt aangebragt, bv. op den weg die in orde moet worden

159 * a. 7 r. v. o. i. pi. v. boosaardig, plaagziek, I. boosaardig plaagziek.

id. b. 9 r. v. b. id. <w2(m?(tftit(tsnd!H7)-&. rri\ i% <^?^?^2«sS??<kt?.-a2'tj\

160 a. 8 r. v. b. voeg ackter of ongepaste.

id. id. 8 r. v. b. Hier bekoorde te volgen QJ) 2 (TV) 2 &J) 2 (KYI ft \k Zienu ^njjitwudjig^w

id. a. * 12 r. v. b. Eier bekoorde te volgen QJ) (YVi (€ft (Eft ft en (*J) (Ylft (E/l \ zooals mij
Co <uf Co

'

.
. Q

later bleeh wel degelifk in gebruik. Zva. &JJ (E/l (YUI (Eft

Q
(E/J ft \ en &JJ (&l (YVf OEfl \\ En van iemands oogen: in

tranen zwemmen.

id. id. 13 r. v. b. i. pi. v. zie I. zva.

161 a. 11 r. v. o. id. MmasnMd(u<&iji\ I. ^^^ft^^N

164 b. 13 r. v. b. voeg in: 0J}(i<J)\ SB. o^^n het in gereedheid. gebragte of ge-

houdene ; het voor hem gereedstaande, in gereedheid ge-
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houdene of weggelegde.— <jKumtmmj^ voot iernand enz.—

<W(rit(rfni(Kiji\ lets enz.

164 b. 10 r. v. o. voeg achter fqajiiMgasn/iw — (nwaMttimim/i* zeer sterke dwarsstroom

CY
ergens in een water, Verg. ajiajmian^w

165 a. 5 r. v. o. i. pi. v. ifaaijw I. aSw

id. id. voeg onder: 0OJ (El CCJ £ \ naam van zehere klimplanten (cissampehs);

van de bladen wordt door uitpersing een spoedig stollendsap

vvrkregen, dat na toevoeging van suiher bij wijze van medicv/ttj

maar ook wel ah een lekkernij wordt gegeten.

id. b. 11 r. v. o. voeg in 0OJ 2 (&l 2 &SYI n \ SB. zooveel als men met de toppen

van de vingers op kan nemen van zout, ^^ma^^N enz.—

oj}(KM(£A2asnji\ een zoo'n greepje, een zoo'n hoeveelheid.

—

<hqjjg(uigasn^\ zoo'n hoeveelheid, zoo'n greepje nemen van

bv. zout.

167 id. 9 r. v. b. voeg in: (HI 2 (&) 2 \\— aq/i2<^2\ zva. anaji^ajna-n^^ iemand bedarend

toespreken, sussen; een kind sussen.

170 id. 3 r. v. b. voeg in I. achter <k»\ en lees wMnji\ I. i. pi. v. oS»rw^\\ J. Voorte

« voeg achter; II. <k» of ^<*5i\ Chin.— mi 2(3^0.2 Si of £»?&2t

<nnsn\ en arn(WJ(Kn of arr)<nj)(n(Ks>\ zie ajt 2(3^^2 nsnn\

171 id. 3 r. v. b. voeg in: 0O7 2 0OJ2W — *o^«o)?\ SB. bijten, van een bloedzuiger.

172 id. 6 r. v. b. i. pi. v. si I. is

174 id. 10 r. V. O. id. <k»»<h 2 &/»?<n^. I. ojj mrt2(ui2 run \

id. id. 6 r. v. 0. voeg in: 001 am \ SB. schums afloopen en wel van achteren naar

voren. Verg. ahJiU\ (Verb, en Byv. voor bladz.:37l).

175 id. 7 r. v. 0. moeten vervallen de woorden; ofwntpi\



id. a. 1. r. i. pi. v,

178 b. 8 r. v. o. id.

id. id. 1. r. id.
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177 b. 10 r. v. o. voeg achter: Ooh zva. £tt(EJiasnmt^jtaji(ui^^

id. id. 8 r. v. o. voeg in achter ongebr.: nrl^i (ur
jl
lH
2JI en »m nrkvyimjis Kw. eerst, eerste; eerder.

En voeg in achter wnryunmji SB.

cizh I. zich i

Gij (God) I. o Gij (God)

en tfr? en ash w — o^^n SB. I. <n
cnaj (tm>.\

tKKq en<q(uh\ SB. Voeg voorts achter wrokken: in om-

min zijn.

179 a. T. 1 V. b. id. eEJi(nnri(niun<!Ci(K)n\ I. lEj/nnnnajhiKiari^

180 id. 14 r. v. o. voeg in:
CT) (HI OfYi n\ zva. &$n9asn*ri<*mji\ van mkziis of wel bena-

ming van een wijze van <m/ei\ tcaarbij (ismasnniiHTiji op den

voorgrond stoat. Verg . <cnVi|»^\\

id. id. 11 r. v. o. voeg achter: opengewerkt, era 8 r. v. o. voeg achter: (&(M^a^\z66gemB.&kt.

181 b. 12 r. v. o. i. pi. v. of I. oole in twee gedeelten, en

i$. id. 4t r. V. 0. id. caiaaidttJidiisntchnJI^ I. xnaoi(t^(^nd(mjj\i

id. id. 3 r. v. o. en 2 r. v. o. I. i. pi. v. achterover liggende; omgekruld en i. pi. v.

regtop staande I. opgekruld,

182 b. 10 r. v. o. moeten vervallen de woorden: de katoenboom en lees op de volg. regel

randoe i. pi. v. katoenboom

188 id. 9 r. v. b. i. pi. v. Verg. I. Zie ooh

id. id. 9 r. v. o. voeg in: ni2QJ(Hrj\ SB. us™^1^*01 s bergpad, slechts voor

voetgangers bruikbaar.

189 a. 10 r. v. 0. moet vervallen : 07^^*0^

id. id. 9 r. v. 0. voeg in achter II. : i;*ti^w^\

190 b. 1 en 2 r. v. b. i. pi. v. zegwoord I. werhwoord
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193 a. boven aan i. pi. v. (mojhkw/js I. (uojkkwjis

195 id. 10 r. v. b. Hier behoorde te volgen nri (U) (&W fl W Zie nu <ci'no«sn^

id. id. 4t r. v. o. L pi. v. gewichten I. gewriehten

196 id. 6 r. v. o. voeg in achter anam oka ook voor

id. b. 12 r. v. b. voeg in achter 3 redewoord

id. id. 10 r. v. o. id. achter 4t «ji?«^\ voor

197 id. 9 r. v. b. voeg achter: 07i^-n^«ji^\ hetgeen strekt tot bezweringsmiddel bij net

(EJKnnnnajiqiurum/i^w— (EJttnnKncui ^ajnanj^\ een geboUW, groote brug

enz. ook wel een voorwerp, zooaU een (qoj)^\ met behulp

van bv. een geit of een kip, die ten dien einde geslagt wordt,

dus met een bloedig offer, tegen booze magten en

invloeden trachten te beveiligen. Zie ook <*»<rS*rw,p

198 id. 7 r. v. b.
CT) cut (TUI n en o^^dui^vv Hiervoor had ik behooren

te vertoijzen naar (njiajKruijw

199 id. 1 r. v. b. i.' pi. v. wadana I. patih, djaksa, wadana of ander aanzienlijk

inlandsch ambtenaar

200 a. 6 r. v. b. In't Soendasch ni^iKniLvi niet vee, bezitting aan vee, dat de Jav.

beteekenis is, maar: bezittingen, vooral aan vaste goederen

en vee.

id. id. 13 r. v. o. voeg in voor tilbare: levende en

id. id. 2 r. v. o. i. pi. v. (£ft>)
l

' {jtJ^S)

id. b. 4 r. v. b. 'id. nioja&zs l. nri2(n(w:o\

201 id. 12 r. v. b. voeg in: (Ul 0£\ cm fh\ of iumcm<Hi$\ B.en BL. erover inzitten;

zich bezorgd maken.

203 a. 10 r. v. o. id. nr) 2 OA/I arm ft \ Holl. royaal; in sommige streken zva.
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(Miqtu^w Maar elders: nnoMtnjian^ B. gekrenkt, geergerd

of beleedigji zijn; ooh zva. (uaKcrnim^w

214 a. 3 r. v. o. meg in ^ *>? cm mm fj\ SB. op Soemedang zva. a/nips^/w^x of

(unmi(Ufm(Ka/i\ bep. van iets zooals het in elkadrs nabijheid

slapen van een moeder en hoar volwassen zoon. Het zou een

Arab, woord zijn, door de Soendaneezen niet verstaan en

daardoor verkeerd gebruikt, de eigenlijhe beteehenis zou zijn

itznajiw In I. van de door hem uitgegeven » Brieven' vertaalt

Coolsma nrtama-nj^ met eenstemmig en Geerdinh heeft onver-

mengd, soort bij soort. Welligt wordt het woord Mer of daar

in die beteekenissen gebruikt, maar mij is dat niet gebleken.

id. b. 13 r. v. b. moet vervallen: iets

216 id. 10 r. v. o. voegin: (Ul (UT) (ZX) n\ SB. de inlandsehe viool (Perz. c.A^A

219 a. 3 V. v. o. i. pi. v. bamboe I. een bamboe en worts volg. regels van dat

artikel: i. pi. v. die I. dien; i. pi. v. de I. den; Lpl. v. ze I.

die; en i. pi. v. over en langs de bamboe, welke woorden

moeten vervallen, voeg in achter schuren : er over en er langs.

id. id. 4 r. v. o. voeg in:
CTI CHH 2 \ zie <l£?

}

(in/i \\

221 b. 3 r. v. b. voeg achter: (uxnapicm^ zva. ^ma^nwiini^w

225 id. 6 r. v. o. (welke regel moet inspringen) voeg in achter is: het

226 b. 8 r. v. b. voeg achter: (SntnMntHis s. SnSnajt\ B. linker, links.

—

womn^, $t(m\

B. naar den linkerkant.

id. id. 9 r. en 10 r. v. b. fy 11 r. v. o. i. pi. v. de I. den

id. id. 7 r. v. o. voeg in (Hn (tp 2 P \ SB. mstorten, mgestort, van een zoo goed als

herstelden zieke, door het eten van iets dat hij nog niet /can
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verdragen. Ook van nagenoeg genezen bbrok: op nieuw uit-

breken, door het eten van lets, Verg. "^"n^^^xv

233 b. 10 r. v. o. voeg in: aj (KYI aj f&Jlomfj \\ — ^^^(^yoio^ SB. stuiter,

zijnde een met iets zwaars gevulde moentjangvruehfc.

235 id. 11 r. v. b. i. pi. v. lineaal I. liniaal.

238 a. I. r. voeg onder : (KYI <rYl &J1 (KYI fl \ — ww^m*nnji\ziebovenvoorbl.\dfl.

241 b. 12 r. v. o. i. pi. v. digter maken I. digter maken

id. id. 8 r. v. o. id. daavbij I. daarbif. ^ »

242 a. 4 r. v. b. id. uitgelijden I. uitglijden.

'

id. id. 14 r.tv. o. voeg achter: bv. En voeg bij aan het slot van hetartikel: Zebestaatuit

op eenigen afstand van elkadr in den grond gedr&den houten

of bamboezen stijlen, verbonden door middel van er door keen

gtstohen en verschuifbare dwarsboomen, gewoonlijk drie, ook

wel vier, ook wel vijf.

id. id: 9 r. v. o. i. pi. v. het hal — /. het' hals —

id. b. 8 r. v. b. voeg in achter xnnicu^s en (cinrt^na^\

id. id. 11 r. v. b. i. pi. v. c^g>^ ^ ^^^^ en ^^^^^

id. id. 1 r. v. o. voeg in; (KYI 2
<rYl 2 (Ml fl \ zie a&^w

id. id. 4 r. v. o. moeten vervallen de tooorden; nu genezen

246 id. l. r. i. pi. v. staanden I, standen

247 a. r. 1 v. b. voeg in achter m*oiN is
v

248 b. 13 r. v. o. voeg in: (Kfi (KYI aSYlfl \ SB. een zaamgepakte, een zaamgekleefde

i

massa zijn, van koepat en derg. lekkern^en^— Van <*<* nm/^s

zie op *m<tm*n^\\

id. id. 2 r. v. o. id. Men heeft ttoee soorten: w"^e^r en *&<i8im<ni>\
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249 «. 11 f. v. b. voeg achter: In H hijzonder ook die koffij, welke door de kekes werd

ingeslikt, en van 't vruchtvleesch ontdaan weer werd

uitgeworpen.

250 id. r. 3 v. b. voeg in: (KYI 2 (KYI 2 && 2 \ SB. gevulde moentjangvrucht, steen-

tje of derg. tot stuiter, bij het knikkeren of ander derg. spel.

251 b. 5 r. v. b. id. (YJ (KYI (ISYI <>\ een volkswoord; het is een woordje voor den

nadruk en wordt gebezigd in een zeggen
7
waarmee men een

derde met beslistheid iets heet liegen of wel van Item zegt

tot den torgesprokene dat deze hem niet moet gelooven, omdat

hij het mis heeft,zijnbewerenonwaaris.Bv.(mg(und(q(H7iasri$\

(Krttp(nji(Ei^(unfn2(n(Ui(Hi\\ Of wel: tun (hm tn tun asn % \ *oi op trutt&i

%

iimtm cbi<rvj(EJiiru}\\ JEnz.

O -

id. id. 6 r. v. b. Be hier gegeven ajleiding is onjuist. Zie CYXJI (KYI OSYI (Kl fj \\

252 id. 10 r. v. b. voeg in: (KYI 2 Oft\(aSYI(KYI fl \ I. — w^z^^^s zva. ajuqam^y

ocnjl^ — //. Holl. SB. kurkeutrekker

.

id. id. 12 r. v. b. voeg in achter ajiMajucmanjs bij de salendro behoort een panajagan;

id. id. 12 r. v. b. i. pi. v. salendro I. salendro

253 a: 8 r. v. o. moeten vervallen de woorden: slechts in asna^tHmasmi^rijjw ? Men leze: »»<**»

id, id. 7 r. v. o. voeg in: (HYI (ISYJ
I
(KYI ft \ SB. naam van een bekkeninstrument

.

(HmasmiMig an

n

\ zie <vn»sn>\
(HI) <-s*

id. b.

id. id.

259 a.

2(HHiQ
<H\j '

4 r. v. o. Voeg bij: II. #&a°a^\ SB. dubbeltje, tiencentstukje

.

I. r. voeg achter: Terminatia catappa.

13 r. v. b. voeg in: (KYI (Ul OSYI fj w — *mt>™£l(isyj\ SB. de naad tussehen den

balzak en het fondamenfe. Verg. ajitrxjuhyiama^w

(KYI 2 &JI (hJI fl \ iurit(V)aj)tHn2(njjji\ en^ *wt^& \ zie ^} K?kMnji*\id. b. 8 r. v. o. id.
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226 a 10 r. v. o. voeg in: (YJ(hH(n/j\ SB. van zich kunnen verkrijgen ofwelgem

been of zwarigheid er in vinden om lets tedoen. Verg.

(nasncmw — ash 2 ri <hti iwt \ zva. asntnasnams Maa/t ook zva. asnt

ojjoji^ niet behoeven. Verg. lei Jav. ^»o??<np

263 id. 6 r. v. b. id. (HTJ OS] (K) \ SB. bamboezen kokertje tot een wadah

voor olie; maar in de dorpen ook voor ieder heel klein flesehje.

Jav . »£ncrrn \ kleine aarden pot of kruik om water te halen.
<nj

264 b. 10 r. v. b. id. (KYI 2 anJI 2 (KTl 2 (Ul f) \ ook <*n cru tun t (u^s SB. dat be-

kleedsel aan den klapperboom waarvan men wel zak-

ken maakt. Mf>tnat.9mt<ujf&^».<oi\ zva. <isw<ru<nm<L«^\

id. id. 12 r. v. b. id.

266 id. 5 r. v. b. i. pi. v.

id. id. 12 r. v. b. id.

267 a. 10 r. v. 0. voeg in:

id. id. ' 6 r. v. 0. id.

id. b. 6 r. v. b. i. pi. v.

271 a. 14 r. v. 0. voeg in:

271 a. 4 r. v. 0. i. pi. v.

id. b. 4 r. v. b. id.

id. id. 12 r. v. 0. id.

«. .
id. 10 r. v 0. u.

272 id. 1. r. id.

_Q _ _ Q** a a • o Qv
"> (tfl \ p.n xnriAKn -"~ — "

CO
(KYI (tfUi (KYJ (&l \ en «naru*frnEJixn §an\ zie (uiaruiMnt&i^

r~/~k co <-/f en

Perz. (chalasj) I. (Perz. chalasji).

(en ab (Mi/l \ I. vm Mi mfi \

cci (Tubman n \ of

(HU out arm (L/l \ SB. de lever.

aldan I. dan

Oj (KYI (YXA 2 \ zie (^(HTjjw

o a 1
o *

(Hn(njjcci(ta/j\ l. (nn <njj<m (kij\

zegwoorden I. werktooorden

273 a. 6 r. v. o. voeg in

:

(KYI (Ul nr> aSYjn \ SB. ^^<&^^ «^/hadjat, bestaande

in rijst, volg. somm. met wit katoen en geld, gegeven tot

bevrediging ww, zooals mm meent te moeten aannemen, omdat
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,:.-•. men getroffen
i

wordt door ziekte en ongelukken,— beleedigde,

bovennatuurlijke magten en invloeden; zoo'n hadjat

geven. — aiwr)»M|\ ten behoeve van iemand of iets

een hadjat kiparat geven. otot)(ctwi^|\ is een derg,

nitdrukking als aKihmasncuKm^w

273 b. 9 r, v. b. voeg achter boomwol.

274 a. 12 f. V, b. L pi. V. xnajaing(HTjf\ I, asi2(ua$7ig(HTji\

277 id, 2 r. v. o. id, ook bebooren te hebben ofte bezitten, als voren^gezegdvan iets,

I. ook behooren iets te hebben of te bezitten,

278 id, 3 r. v. b. voeg m: (ft (KYI (Ml \ een dorpswoord, zva, (Stahw

«/ «/ " '

279 b, 9 r, v, o* id, (KYI (U1 2 (Ul 2 \ naam van een boom, zijn vruchten worden

gegeten Mai. kJJSj repat.

<3imMn(iK?\ zva. oji <un tim oh/i* Zie dat bij <untKYi(Hi/i\ V.enB.
id. id. It v. o. id.

cui<n<MY)(tf:f\ zVi

280 id. 8 r, v. b. i. pi. v. soit: I. soit;

281 a. 11 r. v. b. voeg in: (KYI 0£f(U)
c(UR CUI *17 (HI

fj
en (uiokvitkhtjis z6o schrijft men, maar

te recht? B. L. slaapplaats, slaapkamer.

5 r. v. b. voeg in: (KYI % &M 2 (Ul 2 (9JI fj \ zva. <m&itajiji^ En daaronder:

(KYI (U&l \ 8. en P. willen, het willen, er genegen toe zijn.

283

286 a. 14 r. v. 0. voeg in achter Aojm|\ I. ook *n?»m«/i^.*^ en w<Kn(?j>3aj>ji\

id. id. 12 r, v. 0. voeg achter: Verg, nattmKn^ajnaojf^-^ II. in het Bnitenzorgsehe , zva,

288 id, 3 r. v, 0, moeten vervallen de letters SB.

1

td. b. 9 r, v. 0. moet vervallen het woord afgestorven ; voorts I. r. i. pi. v. kbttak I. kotak

289 a, 5 r, V, O. i, pi, V, abti<Kni<E>iKn(U]\ I. inntiKnitfJicciarijis

290 id. 9 r, v. b. voeg achter: *nicnt& rnt\ benaming van de wijze van dragen van den hoofd-
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doek in het dagelijksch leven, inhetdagel^kschdoen^dwz.aU

men nkt »gekleed" is en het ook onnoodig is dat men er

netjes uitziet. Verg- -piA^ en (Aimtw

293 b. 13 T. V. b. i. pi. V. am<-n<Hrit(imtMYitiHi(mji\ I, ten *rj (tan iam

t

*3»3f v
.

294 a. 4 r. v. b. (KYJ (HTJ\ en de twee volg. woorden, nam. (Hn (9JI zoomede

(KYI 2 (9JI moeten daar vervallen en ingevoegd warden 2 r. v. o.

295 id. 12 r. v. L i. pi. v. zegjooord I. werkwoord

296 b. 14 r. v. b. voeg in: ma™^ de koelte opvangen, zich doen bekoelen, door

bv. als het koel begint te worden buiten te gaan zitten.

id. id. 6 r. v. o. i. pi. v. cfmari I. chntaji

299 a. 2 r. v. b. id.
CY 7

CY
(H7I I. Mil

\

id. b. 2 r. v. o. voeg in: asw zasm<hn (htji \ . liht(isnt<hn<iaji\ .iets dat openbaar wordt tentoongesteld;

schouwspel, vertooning.

302 a. 8 r. v. o. goed op krediet enz. Deze door Koorders gegeven definitk is ongetwijfeM

onjuist. Lees: voor iets, bv. een betaling, fcektfrheid geven,

door middel van iets dat men als onderpand geeft.

305 id. 13 /. V. b. i. pi. V. Snuit&t^»nfi9iio^\ I. oewa2^n?M|\

id. b. 3 r. V. O. id. ^in^asi^m^N I. aJKrvi^^^s

309 a. 10 r. v. b. voeg in achter van: (den vorm of het fatsoen van)

id. b. 10 r. v. o. id> asrn nri(KI orui[)\ SB. van kuikentjes: nog niet over

het geheele lijf gevederd, maar slechts hier en daar.

314 id. 13 r. v. b, i. pi. v. SB. I. S. xn^ajn of ihj^\ B. (v. e. meerdere).

315 a. L r. I. pi. V. <eprL0OswTr<&i\ I. (B/i!ruasn rri(&»\

317 b. 4 r. v. b. voeg in achter toelichting ook verklaring.

id, id. 14 r. v. o. i. pi. v. klimplant I. plant. En voeg bij aan het slot: Volg. Rg. zou
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chokrom, in het BuitenzorgscJie nevens (qasn^hg ingebruik, de

eigenlijke Soend. benaming zijn. Maar op Soemedang <w>?^oj*o^n

. borstelig, ruig, dab toil zeggen dat de haartjes nagenoeg regtop

staan, van iemands knevel. — Namen van^soorten van rqasn-rit

zijn : (— tjoetjoek, — galatik, — Tcadoet, — maleber, —

pelern, — peuheur, — lijat, en — rangoe. Eg. Tj.). Op

Soemedang zijn 1, 3, 4 en 5 onbehend; wel onderscheidt men

daar nog een terong hoepa.

II. osmiums SB. de klander.

asrn (Kn 2\ SB. ruilen, wisselen.— imthmg\ muar sleclits

(Sia5Yf
l

(N7jg wordt gebruiJct; dit taatste zva. && osyimm item art/jw

id. b. 13 r. v. b. voeg in: OSY) (KYI 2 (KYI (KYI
Jj

\ zie (E»cme-.\\

320 id. 8 r. v. o. voeg in achter a^ak of

322 id. 4 r. V. O. i. pi. V. «^? <&> asn^w £ <um (&i asn/fw

326 a. 11 r. v. b. id. asm (kyi nrui I. osyi osyi arm
(Kl^ (Kl^

328 id. 12 r. v. b. id. .t^oQ^N I. ^^o&?^n

318 b. 4 r. v. b. voeg in

id. id. 9 r. v. b. voeg bij

319 a. 11 r. v. b. lees

:

id. ' id. 3 r. v. o. voeg in OSYJ 2 QSY) 2 CYtlfj\ zie asnicmjjw

328 b. 3 r. v. b. voeg in asYiashs SB. verschroeid, gezengd, verzengd, aange-

brand. Ook zwart, van te veld staande pare door sommige hama.

330 a. I. r. i. pi. v. emana I. iemand

332 id. 14 r. v. b. voeg acMer : Maar ajia<mir8i\ ook wel voor twintig centen of vier en

twintig duiten.

id. * id. 13 r. V. 0. voeg in R5Y) (YUf en asndtwi^ — asnimi^asnru en astt(Hi$%asn9<rui\ zie

(Uifris I,
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333 a, 8 r. V. b. VOeg in: QSYI 2 aUI 9\zeldzaam asnnnauii\ SB. imtasmiwt^ofoSltasni

<qcnji^\ zich niet bekommeren om iemand of iets; niet om-

zien naar iemand of iets.— amru^\ op iemand of iets

regard slaan; van iemand of iets notitie nemen.

id. id. 11 r. v. b. i. pi. v. Jietz. I. iets of dingen van den aard van boomgaarden;

boomgaarden, diverse boomgaarden.

335 a. 2 r. v. o. moet vervallen: B. (de eerste).

339 id. 10 r. V. b. i. pi. V. aji<^(Hi(ru\ I, ajirqiHiv^injis

340 b. 8 r. v. b. voeg in: OSY) (Uf\ (tipu, to deceive bij art, to impose upon. Deceit,

wile, stratagem. Eg.) — ww SB. iemand met een list tot

zijn dupe maken; iemand afzetten, beetnemen.— asniuiaaiaM\

list, schurkachtige list.

341 a. 4 r. v. o. i. pi. v. <Hi(ui<xn\ I. ^^^^

id. b. 3 r. v. o. voeg bij: ^)iu)iu<^nsti(ui2(Nvji\ zie ow Verg. ^asntunKri^w

342 a. 3 r. v. b. voeg in: OSY] Ofl (Ul (KYI 2 \ [Mai. cJuJo naam van den bekenden

Chineeschen heilige. -

—

Mai. Nederl. Woordenboek Von de

Wall- van der Tuuk).

343 id. 12 r. v. o. id. en OSY) dJf 2 (KYI n \\ —- ^m^zA^y SB. iets plakken,

vasthechten, zich doen heehten op iets anders; iets smeren,

striken over of op iets anders. Verg. bij tqasnAjiitxn^

343 a, 8 r. v. o. voeg achter: ^i(uxncmjf\ zie *ooo*n^ en (^icm^turntaj^^ oaauiafaton^ zie

iniLA(Kniim/i\ en ajtatniui\ zie (uimniu\ zoomede (unjiamqw

id. b. 1 r. v. b. Voeg in: achter geleden en

345 id. 10 r. v. b. i. pi. v. ajitmam I, aji(m¥n-& terwijl dan de -s* aan het begin van den

volgtndSn regel moet wegvallen.
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'345 b, I, f. %. pi. V. ^a*r(S^<»a?N^^Hio<tw<H7^\ amafrriinitmaai^en asnawfl-nfrux

voor *dit laatste ook wel am^itm^i(nJi\ zijn ooh benam. van

346 a, 10 r. v. o. id. (Hua<s>6-&Kn<M/}^ 1. bij <w»<L£t.w

id, id, 5 r, V. 0. «sn«sr?«iji'»i*u\ zal Wel behooren te zijn nsno^innniinAw

348 b, 9 r. V, b, id, (mn(Wt^Mi^§^tKri(ruji\ I. <LmMtM«sn<&xn(i^9<ri<ruji\

350 id, 7 r. v. o, meg in: a$n(E/)^>\ — (m<E»3\SB, ineengekronkeld liggen,

van een slang; en van menschen, plat voor: maar liggen in

het bed of op de slaapplaats; maar' blijven zitten €?#em,bv.

in de kamery zonder er uit te komen.

356 id. 14 r. v. o, id. OSYJ (&l (9JI ft\ Jav. koopen.— m&imjis SB. kunsttermvoor

het geven van een geschenk, hetzij geld, hetzij iets anders

van waarde, nadat men bevond dat zij maagd was,aan

"

'

, het meisje dat men huwde. — mmgoojiji dat geschenk.

id, id. 4 r. v, o. voeg in achter <i$o/n^\ Kid, en r. 3 v. o. i, pi. v. II, I. 2,

Voorts r. 2 v. o. voeg achter: (wcHit&tru/i^ zva, ojikkhw

357 a. 13 r. v. b, voeg in: asn (Eft arvi n\ SB. benaming van sommige middelen

tot afwering of bezwering van onheilen en ziekten. —

(ki(eji (w^\ op een plek, bv. waar men een sitoe toil graven,

de daar huizende booze geesten bezweren, trachten

te verbidden.— (KicEJKhjiaojis een ziehe door zekere bezwe-

ringsmethode, waarbij de kwaadaardige geest, die den

zieke plaagt, vaart in den (de) doekoen, waarna de om-

zittenden hem trachten te verbidden, medicineeren . —
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358 a. r. 1 v. b. i. pi. v. zanwijze I. zangwijze.

368 id, 8 T. V. 0. id. mn(Bi^n/im<^2 9sn2(H\iHin\ I. <Kn(EA^,nAM(Laam9(im2(pi(H^'i\

369 id. 5 T. V. 0. id. (uashteh!xzi(Mji\ I, (U»h(t5nxn(m^\

371 b. 5 r. v. b. voeg in: (ISY) Corn 2 \ ong. — nb\p>i\ SB. schuins afloopen en wel

van voren naar achteren. Voorts met betrekking tot liggen:

in meer of minder zittende houding.

374 a. 2 r. v. o. voeg in; (ISY) om 2 0TL1\ naam van een boom, Cassia fistula, welks

bast tot het looijen van leer wordt gebezigd en de vruchten

tot purgeermiddel .

377 id. 12 r. V. 0. i. pi. V. tun xn q <ui astf \ I. mh xn q oji g asri

\

378 b. 9 r. Vi b. voeg in achter maken: of wel met het oog op een derde zeer nederig wil-

lende zijn^

380 a. 11 r. v. o. moet vervallen: ook

381 id' I, r. i. pi. v. planktjes I. planJejes

383 id. 4 r. v. b. id. toornen. I. toorn.

384 id. I. r. voeg onder: (Kl (HI X naam van een slangensoort, de pythomlang. Men

onderscheidt de ^ cr)^_^^o/Ki*^\^^^ rna^-^A^aT)^<Mi\\

Be eerste, ongeveer 4 voet lang, heeft een geele streep van af

den nek over de heele lengte van het Hjf houdt zich bvj voor-

keur op in boomen en beloert de vogels. Be tweede bereikt

volgens de verhalen soms een remachtige lengte, ze doodt haar

slagtofer, mensch of dier, door het te omkronkelen e% de

beenderen te breken, waarna ze het verslindt. Beide soorten

zijn niet giftig. Mai. oelar sawa.

id. b. 13 r. v. b. i. pi v. stamgenoten; I. stamgenooten

;
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388 a. 10 r. v. b. i. pi. v. soort I. stoot »

id id 8 r. v. o. voeg in: 9JI (HI (Wl n x I. SB. een van rotting vervaardigde,

langwerpig vierkante doos met plat deksel, waarin de be-

noodigdheden om te kunnen sirih eten of rooken,worden geborgen.

tl. t&iMwr/i" iemand in de rede vallen.— (tatm wavy \ in de

Sair Op bl. 38 aAasna^iJf2(nccia^9fq<min5~^^t<qiHi^\ aldaar

VOOT ffO?<*0)<*J>fcJ)/1\\

8 r. v. b. i. pi. v. Zie I. zie

4 r. v. o. meg bij i " «£??-n^g\ zie onder xm^iw

6 r. v. b. Eier behoorde te volgen 9J12 c^l2\ zie nu (M/i ^2\\

2 r. v. o. voeg achter: o^-n?^*^ SB. opgezet, hard, met een gevoel alsof

er klonters in zitten, van de borsten van een zogende vrouw.

id. b. 7 r. v. o. i.pl.v. uiterlijke. I. uiterlijk.

394 a. 5 r. v. o. id. Mrn^^N l.^g|r^ •

u h 12 r. v. b. vo§g in: (M OJI 2 (bO \ een brandnetel. — {8areung\ a variety of

wild taleus or arum. Rg.)

397 a. 2 r. v. o. id. ai (W) aj nn ay <M (*SY) ft \ SB. ^j/m^^^n steken,

biitend pijn doen, bv. van de gewonde hand, waarop een of

ander scherp vocht werd gestort ; en van hart of gemoed:

hoogst pijnlijk aangedaan wordeo; lijden/

398 id 14 r. v. b. id.
*

(*JJ
c^l (tJf \ naam van een struik, de welrieleende bladen

woorden als specerij gebezigd (Ocymum Monachorum of the

family of Labiatae. Rg.).

4qq -^ 3 r ^ id, Qji nr} (UUI no \ maar gewoonlijk ajunjoM-ns ook toel eens

. ajiirSinMJnn'ri\ o. a. in het Bandoengsche en Soemedangsche de
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benaming van zeJcer op Java niet inheemsch struikgewas^ dat

to£ zoogenaamde levende heiningen wordt aangeplant. Be bena-

ming is een verbastering van den naam van een vroegeren assi-

sted resident van Krawang: de Seriere. In het Tjiandjoersche

en oo/c in het Buitenzorgsche wordt dit gewas ^"l™ genoemd.

Het is onder verschillende benamingen over geheelJava verspreid.

400 a. 2 r. v. o. i. pi. v. /MM^^^N /. (M^^/Wfl^N

id. b. § r. v. b. id. dan I. dans.

id. id. 6 >. v. b. id. smeid 1. meid.

401 a. 9 r. v. b voeg in: f(*J)(&l (KTI (HI \ zie onder (£jw

id. id. 10 r. v. o. voeg achter: Zie verder op (Si^amjiw

402 id. 6 r. V. b. i. pi. V. xmMasnA'^asn^&^'r^SEJiJis I im MasriA^M^fui^nymJji*

id. b. 12 r. v. o. moeten vervallen de woorden: van mannen,

406 id. li r. v. b. voeg in achter *mm (& asnji en m mj^*™ asrys

407 a. 13 r. v. b. i. pi. v.

%

'

les, I. les
>

409 id. 3 r. v. b. voeg achter: Jav. ^^^^J"*™^

4J2 b. 8 r. v. b. i. pi. v. (In het Buitenzorgsche daarvoor un^^Mtui ^>9<m9$m tcne-*

JL) I. Daarvoor (in het Buitenzorgsche ^^^ww^y?^

417 a. 3 r. v. o. id. ^^ran*^ I «|wmi«im<v

419 id. 4 r. v. b. voeg in: (MJ(nJI\ SB. benaming van zekerdeel van het ingewand en

tcel van dat hetgeen zich bevindt in de regterzijde van den buik

boven aan.

422 b. 12 >. V. O. i. pi. V. (KAirviasn^aaSi<r&asnjf\ I. ^(rSi asn ~Ji arm 2 rvi^

\

425 a. 11 r. v. b. Bier behoorde te volgen: (*JI% (TUI %(UI % (HYtjW Zie m voor mm™

*fn^fit<nj>t(w*<xriji zoomede 9qjjd(nj}g(t^2<^rn/i\ op dit laatste.
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id. id. 9 r. v. o. id.
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425 v. 9t. v. o. voeg in: WJI (TlJi OAJI «rj \ 7. ng. (huSom-hs SB. zich vermenig-

vuldigen, van een plant of gewas. — II. (mi^imji^s gfo

ajt^i(uvini\ {Verb, en Bijv.).

as
(Ml (tujjdEfl ^ji \ SB. het leer, waarin de womj| Hgt.

Maar in het Buitenzorgsche zva. M<ru&i$(isn/i\\

Q
'

(Ml O/XA
j

(£# eJi OSY}
fj
\ zva . w?^^?^^ (MiwitwJjtamji

id. b. 8 r. b. o. voeg ackter: II. m^^^n SB. spiernaakt, moedernaakt.

427 id. 12 r. v. b. id. * achter bezem ooh parestroo.

id. id. 12 T. V. 0. i. pi. V. cmiHA\ I, wjm

429 id. 2 r. v. b. voeg. bij: en mni cm nsn^w

433 a. r. 1 v. b. i. pi. v. voor en volgende woorden I. in gereedheid hebben o/houden'

voor iemand ofem dier iets in gereedheid brengen o/houden.

2& ifl?. 13 r. V. 0. id. imnimikjiiiHi^ I, (tnjjtiJ) fat ? tmn \

435 b. 13 r. v. o. id. aanhoorigkeid I. aanhoorigheid.

436 a. 7 T. V. O. id. ns:cm20Ji(Bi\ lu ok cm d »ji Si \

438 id. 4 r. v. 5. tw^ ackter: {mmiuhhix of <*ji(&i(ukhi\ Kto. Jav. Wdb.).

444 b. II r. v. b. id. te boog of wel te laag, bv. van iemands stem.

445 a. 2 r. t?. o. i. pi. v. (Mcm^w I. gejiww

447 id. 10 r. v. o. id. oji 2 or> (Hrj/i\\— I. (h/l 2 am am fl
\\ •

452 &J. 7 r. t?. 6. «tf. dan I. daan

id. id. 13 T. V. 0. id. aJtoKisnan I. oJxmasrion

id. id. 2 r. v; o. voeg in achter QJI (U77 (hp \ verdicht grondwoord van aqn<vn<*n\\

id. b. 3 r. v. b. voeg in: (Ml (KYI \ Mat. SB. verbeelding, voorstelling, waan (Skr.

• sangka, twijfel, onzekerheid. P.) — ^*o?n ^faopVatten,
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meenen, wanen *zoo of zoo te zijn% — MMjjata}\ zie kier-

voor op akasn\ alwaar het bij vergissing werd bijgevoegd.

456 b. 5 r. v. b. voeg bij achter hebben: Ooh zva. mpon^ en dan P.

457 id. 10 r. v. b. i. pi. v. iets I. iets

458 a. 4 r. v. o. voeg in: Maar het spraakgehruik vordert (HJjizSlinsnMs en volg somm.

' Mni8t(iQia^!j\ altijd (?): iets gaan ontsteken of gaan

aansteken ergens of aan iets.

462 id. 2 r. v. b. i. pi. v. ze I. kippen of derg.

ul. b. 8 r. v. b. voeg in: (U) CYI \ in sommige streken, o.a.op Soemedangyzva . (£lmw

Maar tmtoi*'n\ SB. en ook van een dier, zva. c?<£/?»o?ao>&d*%

463 id. 5 r. v. b. id. OJj Hr? (ten fl \ SB. verbrand, bv. van iemands rug, door

« steeds zonder baadje buiten rond te loopen of buiten te zijn.

464 id. 5 r. v. b. voeg bij m(cnam^^Am<n(m^\ ook oo iucm(3-^pn(ri im%\ zich laten voor-

staan op hetgeen men is of zich verbeeldt te zijn

.

id. 12 r. v. b. voeg in (LJ) (U1 CYYl fj \ Kw. o. a. zva. ajniuam^ ook zva. Si^mm^

Ong .
— iti <bi cm ornji en xniuiM(rhg9n^\ zie (vfn miam^w Aldaar

id.

ook whiM<rpM7<n(Hiq\\

466 id. 9 r. v. o. voeg achter: Maar door misverstand <u>*m^ ook voor : in bruikl6en

geven voor bepaalden of onbepaalden tijd> aan een persoon

in H bijzonder of aan velen . xno *m oji t (mjf \ iets enz
(K}j

as ^
467 a. 12 r. v. o. voeg in: (U)OSY1\ zie t^ndJinsnw

468 b. 7 r. v. b. id. <U) (Ml \ {Skr. awasthd, stand, positie) zie c?t?^w

469 a. 8 r. v. o. i. pi. v. doyoa I. Ka^j

473 id. I. r. voeg onder: v)rvmsncrn\ naam van een uiterst klein insekt dat op de

sawahs wordt gevonden.
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474 b. 4 r. v. o. Voeg in: (Ui(Ul c r}\ ook wel «majn'n\ naam van een

Zizyphm jujuba, Skr. badara. — (Sta^mrvK^asn/is

naam van een boom die een bekend geneesmiddel levert .

T. w. schraapsel van zvjn hout laat men in water aftrehken

en drinkt dan dit laatste tot versterking van maag en

ingewanden.

(

(Wf
CH \ of fcStt»*m SB. katoog, een half edelgesteente

(Skr. waidofrja, lazuursteen. Prof. Kern. Jav. WdbJc).

475 a. 12 r. v. o. voeg acfiter: 11. £7?<u>&j»<n^\ zva. ^i«>s met betrekking tot een bevel

of derg.

479 id. 6 r. v. o. moet vervallen: mvdsv.
i

480 id. 4 r. v. b. voeg adder: ajj^iasig^asnj^ naam van een dorp en van een tkee-ondeme-

ming inhet BandoengscJie (tjoemboe Mai. lieve woordjes,

compliment) es.)

id. id, 5 r. v. o. voeg in: arm KZ) (tfn ft\ SB. vleesch, viseh. *™g>^ ir^ visch.

id, b. 6r. v. b. moet vervallen ket artikel (TUI (&} (HYIflW

487 id 13 r !

. v. o. voeg in: OTUI (HI w — azi<ruon\ SB. een sawah of sawahgrond

huren. — xntrutHiaQziK^s een sawah verhuren.

488 id. 10 r. v. b. voeg bij: tqarvKqahy hetz. en dit laatste ook schoon, van een geheel

geplukte kip. — aAji^tD^asmqahs zie onder (^^^/l^

492 id. r. 1 v. b. i. pL v. (HinajitaMg^w I. iHniiueaMg^

id, id. I. r. voeg onder: OTLfl 2 en (KYI (1ST) fj \ Roll, loket; SB. reistasch

riem gedragen; spoorwegtasch ; ook »porte-monnaie

.

500 a. 1 r. v. b. i. pi. v. gpgpoo^x 1. ^^iMiraM|\

id. id. 12 r. v. b. moet vervallen; en

aan een
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503 a. 5 r . v. b. voeg in achter zijn: yalsch, en op den volg. reg. achter profeet; d. w. z.

van iemand die zegt dot te zijn,

id. b. 9 r. v. b. i. pi. v. ; achter bedaard I.
,

507 id. 1 r. v. b. zie Verb, en Bijv. voor bl. 198.

a
id. ' id. 4 r. v. b. voeg in: (TUi (Ul OJI fj \ Roll, liplap : zva. <i/i-r)*o<*m^\ (b)% maar

wat mooijer woord.

512 b. 12 r. v. o. id. *S2^ NX — igi<ci<vl<vi\ SB. iemand paaijen, in slaap

wiegen met woorden en beloften ; iemand lekker maken.

516 a. 12 r. v. b. i. pi. v. als I. al.

517 id. 13 r. v. o. voeg achter: <rui m.^,asnj^\ mvdsv. — m,m.^asn <^\ *het geestelijk be-

standdeel van denmemch. Ooksomszva. ^^t^ ™ ^^—

(manw(isn/i\ wel eens voor de Wereldgeest, de Onzienlijke,

d. i. God.

519 b. 2 r. v. b. voeg in

:

orvi 2 om (HYJ/f \ SB. kringvormige uitgraving of uit-

holling.— (C7^??otj(kt?^\ ergens zoo'n uitgraving of wel

uitholling maken of aanbrengen . Verg . *& <lm w

id. id. 11 r. v. o. id. QUI 2 am OSY) n \ SB. verklaring door middel van ven-

taling; beteekenis [Ar . XiJ). Verg. em^
520 id. 10 r. v. o. voeg bij: II. SB. een weinig er uit §n dien ten gevolge (rCn^ams

bv . van het verdunde ergens ingestoken eind van een stijl.

521 a. 10 r. v. o. Hiervielweg (U) QfUl OS??i(U? (HI ft \ of ^rutb^ayn^w Zie nu aldaar.

522 id. 2 en 4 r. v. b. i. pi. v. overloopend I . overloopen en i. pi. v. van I. van

523 a. 13 r. v. b. i. pi. v. voorsehrijden, I. voortschrijden,

525 id. 7 r. v. I), id.
% Mgwi^ /. o^rm?^

528 id. 5 r. v. o. voeg in: aJIPfaJitriJinw — «*
?
^j<ri^ SB. afkappen, doorkap-

:/r

%:%
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> pen, bv. de talis van de (bamboezen) bevloering die men

opbreekt; enz.

528 a. 2 r. v. o. voeg in: Zoo in het Buitenzorgscke en dan vooral ooh in de een of

ander aanplanting of wel ists dat niet hun dagelijksch voedsel

is. Moar in de Frtanger van dieren, zooalseen buffel^rund,

kert enz : de blaren en malsche takken eten van struiken,

* jong bout en derg.; die eten. Voorts van menschen: een

peuteuj- of derg. vrucht eten, leeg eten, met den mond

de boonen er uithalende.

530 b. 12 r. v. b. voeg in achter liggen .
—

• &ic-*%\ SB. leer looijen. Verg . o^^^\

dat in sommige streheh wel ah een synomem van cme-$

wordt gebezigd.

531 a. 8 r. v. b. voeg in:
o

(Lft OJI (KYI n \\ — (&KU)(hrn/i\ 2va. ^Xflf^^p en bep. ooh

ons zakkerollen.

532 a. 9 r. v. o. id. (Ul 2 d/Yi <rYl \ SB. groot, kolossaal, van een huis, brug of

1 derg. Ooh: veel, in groote hoeveelheid.

\

am mfoJim ~^1 cm fitJi ihi/1\ I. can<n((iJicm^ji(Hi(nfaJiCKin\

a "

%

Q
(HI 0JI2\ I. (Ul (tC12\

CJ CJ
hebben I. hebben;

verstoornd I. verstoord

aj)0&<Ki9 l. (Uiaaaz?

»£<Kw\\ l. 9jjMn\ (Verb, en Bijv.).

4

aji(W%(n(<rncrr>fi\ zva. m*^*^*

tEJitaji<isn(un&a/l\ 'I. (&it<ui<rutL/n»aa\
aso <-J< obi/ <-*

540 b. 2 r. v. o. i. pi. v,

541 id. 9 r. v. b. id.

543 a. 11 r. v. o. id.

545 id. 11 r. v. o. id.

id. b. r. 1 v. b. id.

547 a. 10 r. v. b. id.

id. b. 2 r. v. b. id.

549 id. 2 r. v. o. voeg in:

551 id. r. 1 v. b. i. pi. v,
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553 a. 10 r. v. o. voeg in: OJI^nchO^W — im^i^cmp zie vjamtq-riw ^^^jj^ zie-

xmJUitHi/iw In sommige streken is <e/i-8^<w^ ook een mooi

f

woord voor Si-y^dmcm^ een wadaJi owTstortzn, leegstorten.

En o-nio?*n^ voor £??^A^\

—

Zie verder (uku^m^w

id. b. 1 r. v. b. met vervallen : S? (VIM P \ em.— OJI <M \ en dan OJI <M ^\ behooren

liier

.

558 id- 10 r. v. b. voeg in: (Uini2
0J1JJ\\

— <o<t,^n SB. een flesch of derg
.
om-

wikkelen, bewikkeletf met blaren of wel met kts zooaU

,

a
(C) (Ul % w

562 a. 13 r. v. b. voeg aehter : o n&<£ttM^ zie *Jjjg»™^ T"^- «• ^,??
-

^. £, 7 r. t>. 5. *wwy ac^&r: *roa. ^\ (zie Verb, en Bijv.\ook

563 b. 3 r. p. 6. voeg in: dj nj (HI/),.(MJj>\ zva. «S^^ of c&^S,^^ — oj,

'^aan^^^nmA^- zva.<w^(W(j^(8i(Mji\\ {Verb, en Bijv.).

568 a. r. 1 v. b. i. pi. v. <sia-r»?> I. <c«rm

iL ^ 9 r% Vt o. id. chaamsdeel, I. lichaamsdeel, termijl dm het li- op den voor-

gaanden regel moet vervallen.

id. b. 4 r. v. o. id. [
<ui

>
am\ I. (jm,™

569 a. 9 r. v. b. voeg in aehter ^o^n pachter. — Lees voorts op reg. 10 o^^n

I pi lK vmtMTKuiiicfiiq&a^ terwijl aldaar en op den volgenden

regel moeten vervallen de woorden: pachter, en bep. ooh

570 b. 9r.v.b. voeg aehter: ™ ooh voor ^m^ui^m^s en tmcfiuMnS^*

id, id. 10 r, v. o. I pi. v. ie^bedenken, aan; I. iets bedenken; aan,

571 id. 9 r. v. o.
~"

id onstrikt. I. omstrikt.

584 id. 2 en I. r. v. o. moeten vervallen de woorden: iemand omloopen of doen duizelen;

585 j. I. r . voeg onder: CUIdJi % <K7^ \ zva. «*<\s I. Be grondv. i» H Jav. ^^
' asch. Verg. O/n&nw
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591 a. 11 r. v. b. moet vervallen: het

593 id. 1 -r. v. b. i. pl. v. ' blaa- I. blaad- en dan op den volg. reg. je i. pl. v. dje.

id. b.' 5 r. v. b. id. gadangblad I. gedangblad.

594 CL. 11 T. V. b. id. (ut^a^am^i^fi^.crn^jriiK/idaji^AdChnes I. On (cr&Jiam ~ji m.OyDj,am ~m out

i

O O

t

600 id. 7 r. V. b. id. a^ajimr^p I. (uitisamj)\

601 id. 4 r. v. b. id. een I. en

602 b. 4, 5 en 6 r. Behooren als onnoodig te vervallen. Zie de verbetering

voor bl. 623.— R. 1 i.pl.v.'i^yAj* I. »\>Ai

603 b. 5 r. v. o. i. pl. v. niet I. niets

607 a. 3 r. V. b. id. (EjiaiujipitKi^ I, ccKun cu 2 cu ~^i top

611 id. 4 r. v. o. id. en I. een

616 b. 10 r. v. o. id. gat I. got.

621 id. 5 r. v. o. . id. ingelijks, I. insgelijks,

623 a. 6 r. v. b. voeg achter <uaji<unnr)oaji\ en tuasi^mn^M^s zie aznttoww

624 a. 5 r. v. o. voeg in: (UJ 2 (M 2 \ SB. welgedaan, goed in 't vleesch, vet.

628 b. 13 r. v. b. id. SB.

630 a. 6 r. v. o. i. pl. v. vau I. van

632 b. 6 r. v. o. moeten vervallen de woorden: of ze hem^i pl. v. vergiftigt I. vergiftigen.

636 b. 4r. v. b. voeg in achter of: bet

637 id. 9 r. v. b. voeg achter: Maar slechts in het Buitenzorgsche en Tjiandjoersche B. voor

am In eerstgenoemde landstreek ooh nog zva. (j^^i^i^n

II. en in de Preanger (o. a. in het Bandoengsche en Soeme-

dangsche) ooh nog zva. (cnz<^nsn<k<niKnji\ en S. vet, gezet,

zwaar, van een vrouw

.
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639 a. 3 r. v. b. i. pi. v. wederregterlijk I. wederregtelijk

.

642 id. 11 r. v. o. id. «i7joo\ /. (wj^oon

id. b. 11 r. v. o. voeg in: (Ut am \ in het Buitenzorgsc/ie, zva. aSianw

648 id. 11 r. v. b. moet vervallen: volstrekt

653 a. 3 r. v. o. i. pi. v. II. ac-n^w

—

I.— 77. n^ni^\ —

655 id. 9 r. v. b. id. om mee te gaan, I. om mee te gaan,

657 b. 8 r. v. b. id. aan I. van

659 a. 4 r. v. b. voeg achter: omdat men afwijkt van de bestaande regels, zich onhandig

gedraagt of om derg. redenen.

661 a. 10 r. v. o. voeg in: (l£\ QGl dCTI (*$*! (I \\— <mQ<£r<!C)asnji\ SB. bedrukt neerzitten.

id. b. 11 r. v. o. voeg achter: ^aSas^N in het boekapoerasche ook i. pi. v. ajitr^fHnasru^^

id. id. 2 r. v. o. moeten vervallen de woorden- of eenige overigens nu geheelde

662 a. 1 r. v. b. i. pi. v. op- I. open terwijl dan het en op den volgenden regel moet

wervallen

.

663 id. 12 r. v. b. i. pi. v. I.
,

669 id, 1 r. v. b. id. w L \

670 b. 4 T. V. b. VOeg in: ci^cmiNi\ zva. i^irttmiynw

id. id. 3 r. v. o. i. pi. v. \\ /. . \

671 id. 3 r. v. o. id. van slager, uitoefenen I van slager uitoefenen.

675 id. 10 r. v. b. id. (uahji/Kn en hetgeen volgt I. In het Mat. djangka ook zva.

sangka. — Zie voor (Kiitm\ (Verb, en Bijv.) *

I

684 id. 1. r. voeg onder: (HJJ) (*J) (HI (KYI n \ zie onder xmww

685 a. 11 r. v. b. voeg in: (HI/j&J) CUI \ zie <w»<w>m (Verb, en Byv.).

f

id. b. 4 r. v. o. i. pi. v. 'WiM fl^ N ^ <

PPIi
rr
}
(KJ

li

(

*d/l
s

id. 4 r. v. b. voeg in: (
^DJli

(̂ ^ ®^* ongewapend zijn, geen wapens bij zichw
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I

hebben, er op uit zijnde, dwz. zijnde op weg of op reis.

Ook benaming van een nette of siertyke wijze van dragen

van den hoofddoek. Baarbij worden de puntjes van de, over

het hoofd naar voren toe omgeslagen, tippen boven aan het

voorhoofd ingestopt onder de zich aldaar bevindende gedeelten

van den doek. Verg . ahume en nfrKcmteznm^

t

696 b. 9 r. v. b. moet vervallen: dan

705 id. 4 r. v. b. i. pi. v. (Eft 07 (Lft (Ml ft \ I. (Eft nr) aji aj} a \

710 id. 8 T. V. O. id. (nasrK&iiCKii/fw I. <nasn (Ugdayjw

t

711 a. 4 r. v. o. i. pi. v.- moeteu I. moeten.

714 id. 12 r. v. o. voeg in: (Eft <*-# \ enz. zie xmww

719 a. 1 r. V. b. id. ajjU)(m^\ l. (uajia^jf\

716 b. 13 r. v. o. i. pi. v. (Eft 0^ (M) OSYJ
/j \ I. (Eft CO) (U) OSY) ft \

725 id. 7 T. V. b. id. xm^ns 1. I. ain^n\ 1.
CO Cu

738 id. 2 r. v. b. moeten vervallen de woorden: Verg. am^ah\,

740 id. 1 r. v. b. i. pi. v. versterluik I. vensterluik. En 2 r. v. o. adder Voorts I. bv.

7r43 b. 12 r. V. b. id. cmn^uxrnp I. arn ttlw) arn/f \

746 a. 4 r. v. o. id. drijven; I. drijv&n;

750 id. 5 r. v. o. voeg in: xncmijis achter amajtw

752 b. 2 r. v. b. voeg in: m cm mfn (hnjjs voor sommigen, namelijkvoor hen die blijven han-

4 gen aan de nagenoeg gelijkluidendkeid met (uoKtviniariji (zie <xn

ofc/um^N hier boven), zva. als dat laatste, en dus een B. L.

woord voor slaapplaats, slaapkamer. Maar anderen die het

woord verstaan en afleiden van jm (ut \ verwerpen het. Voor

»
'

hen is het een aardigheid en niets meer.
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755 ,a. 1. r. i. pi. v.

758 b. 12 r. v. o. id.

768 a. 9 r. v. o. id.

767 id. 5 r. v. o. voeg ach

XXXVII

van I. van

deen I. doen

, (nun nm rti \ I, Kirn cm <n ciiji \

5 r. v. o. voeg achter en bep . ook de gebr. vorm waar dat o&aricinarnji geschiedt

bij herhaling. Voorts soms nog zva. <xn cytkui arm (hijjw

772 b. 3 r. v. b. i. pi v. ook 1. in het algemeen

id. id. 11 r. v. o. id. vruchttroosjes I. vruchttrosjes.

773 a. 6 r. v. b. voeg in achter gemakkelijk of

775 b. 6 r. v. b. i. pi. v. iemand [het tweede) I. elkander.

id. id. 13 r. v. b. id. (cn^njit^ l. aznthn-hw

id. id. 5 r. v. o. id. nan I. van

777 id. 1 r. v. b. id. met iets anders, I. met iets anders,

782 a. 6 en &r. v. 6. id. en men vindt het o. a. nog bij I. dat men ook nog aantreft in

id. - b. 12 r. v. b. voeg in: rtS7?2P\ minder gepast tot meerderen: hetzij.

783 a. 3 r. v. o. voeg achter: ^*?\ van een ei, nadat het gedurende een paar dagen werd

bebroed: in den toestand gekomen zijn dat het wit en

geel zich vermengden. we^tvi^ lachen en schreijen

te gelijkertijd.

784 id. 6 r. v. b. id. <rui(Kh I. <ruaZi

785 b. 13 r. v. o. i. pi. v. opgewollen I. opgezwollen

790 a. 6 r. v. o. voeg in achter vinnen afgeknipt,

id. b. 3 r. v. o. voeg achter <en<chM\\ ook azn(&n(hm(mji\ B. en B. L. (v. e. aanz.) toorn,

gramschap; ongenade; straf. Zie voorts wf\^ En

O O O / O a Q

O O S
tun (ha (V) i <M (EJi ~Jt rri {htjj w
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793 b. 12 f. V. 0. i. pi., V. (f.igdJtrvt ^iifhgahin moji cm rn (Ui \ I, zjitajiorm 3 (ifn ? ob ti g <m (8i

cmrnriJI \

794 a. 3 T. V. 0. id. (isnt&i^JitttmbJiiastKHi/is I. nsn(zJi-^ii(uwKm(£ii2(m/i\

797 b. II r. v. b. moeien vervallen de woorden: zich haasten.

800 a. 10 r. V. 0. i. pi. V. <wo\,Z. awr}*

803 b. 9 r. v. b. voeg in: Maar ze zijn veel grooter

.

804 a. 4 T. V. 0. i. pi. V. a^mccndfUHM^ I. (dnaSitvi(Si^\

805 id. 5 r. v. b. voeg in achter SB. vergif.

—

806 b. 5 r. v. b. i. pi. v. van ( l. van

807 a. 7 r. v. o. id. afkeuringswoordige I. afkeuringswaardige

808 a. 5 T. V. O. id. (n(an(nnifn,vm(iJ}im^\ I, nmfn^tKntunfUi (ht/J\

id. b. 4 r. v. o. id. IV ic»?-n\ Mai. {barang de of het een of ander. P.) I.

II. a. vn-r)\ Mai. barang ook (de of het een ander. P.)

809 a. 2 r. v. b. id. IV a. 1. II. b.
r

c
810 id. 10 r. v. b. voeg in: nZT)(U)\ SB. onduidelijk, bijv. van iemands schrift

;

beneveld, bijv, van iemands gezigt, zoodat hij de menschen

of voorwerpen niet duidelijk ziet of onderscheidt ; voorts:

niet helder, en i. d. z. in lieb Buitenzorgsche ook van

drinkwater. Verder : geen begrip hebben van iets, omdat

men het niet leerde of wel omdat het boven de becatting

gaat; ook nog, ter oorzake van het boven de bevatting gaan

der zaak : verward, van het die bepeinzen of overdenken

.

id. b. 4 r. v. o. i. pi v. IV. I. II. a.

816 id. 13 r. v. b. id. hanegevecht I. hauengevecht

.

824 id. 11 T. V. 0. id. xmcuit^nrvnnt^fintkitiH^s I. amtin<w^^tm(&m$(Hyi\
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827 a. 2 r. v. b. i. pi. v. vullen I. vervullen.

828 id. 12 r. v. o. voeg in acMer openmaken, d. to. z.

829 b. 11 r.. v. b. voeg in: (Ml 2 (TV) 2
<rY) 6 ^fcP\ zva. ^s-m^tj-^w

832 a. 1 V. V. b. i. pi. V. xrn (Ui kti n^nn I, amcuunasnn

835 id. lees daar boven: am (warns

836 b. 9 r. V. b. i. pi. V. *o? n7n ,ru aj) (UDfi \ l %
nw (cm trvim ihhj \

839 id. 9 T. V. 6. id. zrn,aji (KnrvKhri) \ I. (cncm tun tnji inn \

V oat/ V <t\j

id. id. 5 r. v. o. id. straf. I. slaaf.

844 a. 8 r. v. o. voeg ackter: ook iets iemand te verstaan geven, expliceeren.

846 b. r. 1 v. b. i. pi. v. geweonte, I. gewoonte,

id. id. 13 r. v. o. id. H^^JI* I- H 9̂ ^

847 a. 12 r. v. o. id. hloemi I. bhoemi

id. b. 11 r. v. b. id. iTnonw) bij I. bij xmcm^

id. id. 2 T. V. 0. id. iuiarmam6^ian/i\ I, ^(umcm^^Aian/jw

850 a. 2 r. v. o. voeg in ackter sort; de loop,

id. b. 2 r. v. b. id. adder wwh dat is nu eenmaal gemeenlijk de wijze waarop

het gaat in de wereld;

851 a. 9 r. v. b. voeg in: Hiermee wordt bedoeld de plaats vdor de &i 6-^-n \ v66r de

eigenlijk gezegde monding .

857 b. 2 r. V. b. i. pi. V. xmihiHrtivi^ I, ccnxzncrn(njiji\

858 a. 14 r. v. b. id. (rrnin /, rmi^^

862 id. 7 r. v. b. moet vervallen: voorts

865 id. * bovenaan i. pi. v. ici^n^ \ I, i??

?

m

*

^

\

id. id. 12 r. v. b. moet vervallen ,• ten

id. I. bovenaan i. pi. v. azimirus I, xnnnm
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§69 b. 9 r. v. o. i. pi. v. het overal zoeken vaniemand, I. het overalzoeken^awimaw^

873 id. 4 r. «?. b. voeg in: KH 2 <n (EM\ zie ^*^\ Her boven.



(3^dk\

(§ ^&k\ zie vnw

<5^P\ SB. uitroep: ach!

(§ ^&0(Lnn\ z%e G^Avnw

(§~£&fi<nh\ Ar. Pers. volk, familie van ie-

mand. Jav. wdbh.) SB. iemand, die van

iets zijn bedrijf maakt of zich met iets

etneert ; iemand ervaren in iets; familie van

iemand; iemand behoorende tot iets. Bv.

6M ?& <iyo (hi \ bedelaar ; 6^ ?<rS *w» cm \ hande-

laar; 6^^irSiM<ru»m^ sterrekundige,. astro-

l;oog; <3^s*u<w(3-i*(Hjjj\ iemand, die den ko-

ran kan lezen en verstaat, in dezen sin

* van ieder Arabier; 6^n&><&t<n/h dief ; ^-^?

«8><8>^ goochelaar; <^<nW^<rwN zva.

thsKHitwiKULi* '— (j^»^/rM(KTiftynffo^v toovenaar;

6^^irSKO)^oj^\ erfgenaam; 6^<nji<xn*g^

of d^^cnji(Hiaqn\ S. 6^A^irSi(Ui rri<Krt^L\ 0/&-*{

(rdiM-ZtKn^s B. iemand, die naar alles

vraagt; iemand, die alles door vragen en

weer vragen onderzoekt.

(§^k(§^,&2(§^^(Hin\ zie 6^3t:\

(§ ^k(§ ^&0&KC1(K1/J\ zie <5~*gi\\
.

(§.~tfs<§ Jfk(M 2 <§ ~£*0O0 \ zie <§-*£»**

<§ *&(§ Sft2 (tan n w — fc^St«2^fr9*3&

tmjl^ SB. van <$g»\ met hoog uithalen

van de stem; en gezegd minacMend of

Jenorrig van iemand* „ «%p liggen te

schreeuwen.

Sfllfci



:^0f/<

<S-£a6-£A?/w)2T

<ff *«£&<? ~&k2 (Hi n\ . SB. naam van een dier,

aan de Soendanezen slechts bij name bekend.

6^&(Cp\ SB. I. zva. S^-S* — II 6*ucn

6^tc7j\ SB. uitroep: ei, ei! %el, wel!

<§^am(*JIJj\\ — axvnojijis S. S™^ B.

een kind of lets anders dragen in de ka-

rembong. — G-ykarntM^AMp voor: de ka-

rembong, terwijl daarin een kind of iets

anders wordt gedragen; ook voor: de in

de karembong gedragen wordende bo-

bdko of derg. — tuxnam^^ het op een

na het jongste kind. Verg. *?o^™^s

en zie ook bij 6^A<&iaa&*

- «>

<? ^fc AST? \ voornaamwoord v. d. e. persoon.

Maar het mag slechts gebruikt worden le door

zeer aanzienlijken, sprekende tot geringen; 2e

door ouders, sprekende tot hun hinderen; 3e

door hinderen onderling ; 4te sprekende bij zich

zelf of in een uitroep, niet gerigt tot iemand.

Nog. wordt het gebruikt, maar liet is dan

grof, ah men iemand beknort, met iemand

' twist, enz. — 6^Aich6^Aasna7toajj\ van huisge-

nooten, ook van de bedienden in een huisgezin :

ieder 2ijn eigen gang gnan, zoodat de een

ziek niet stoort aan het doen of laten van den

ander. Verg. *y%s &;<&£*%s 6^^

4 G^Aap (rwjp

o o r o a

<K7^nj)\ (Kn(Oia\ji\ CMoe,nj\ zoomede p^w

(§ *3k9Z) <r\Ji n\ SB. naam van een- dier, dat

alle Soendanezen bij name kennen en dat som-

mige voorgeven te hebben gezien. Met beest

zou het voorkomen hebben van een mensch,

waarschijnlijk is het zeer schuwe aapsoort

(3 ~ft>(VncnJI(UUI\ zie ayruoMw

<§ ^frOZ) azn/j\ SB. schaduw, lommer, be-

schutting. — G^^tim^jtMn^ hetgebie&van

een dorp.

(§ ~&s^^9\ uitroep: och! o! o je! g^a^n

(L^^n uitroep: ei, ei! ah zoo! aha!

r S Q s
(9 ^k^^crui 2 0£\ \ daarn. c-.(nm&\ en

tuj>ru2&s j£ ii horologie.

(§ *&kdJ) (Mljj \\ — (cizj)9j)ji\ zie (ci&\ en <£/i»jn\

. r a /
(ui<mxj)Qj)ji\ zie 6^a(ik\ (unam\ en (ucmw

(§ ~Z/kQJ) (Efljj\ Utel van uit een vrouw van

den eersten rang gesproten zonen en kleinzonen

van een regent, tot dat ze besneden zijn. Maar

de ouders blijven hun zoon, ook na zijn besnij-

denis, dikwijls <Jj*<o©y\ ttoemen. Verg. 6_s*

<§ ~ft(Lrr> \ ok wel (3^^{Jr.jJ±\) 8B.6^<S£-

w\ ten laatsten, ten slotte, naderhand. —

(ii^(Kn(ut3^AMi(Hi\ later, naderhand.



(3^rn(unniasnji\ &^A<n <hi%\

S-&k(Lii6^(un\ telangelaatsten . — (u6^&im

<viithq(M\ voor den vervolge, naderhand,

het einde dat zal zijn ; ten slotte .
—

(3^Acun(di(niru(rri^\ zie bij 6-&i(K7i ruhl\>> — d^kdJ}

(ruin<3^.(un\ zie bij G-ttKUxrwji^ — oruii(um(3~&a-m\

zie bij "*..9<umvi

(§ ~&sQl(Lrn <rYl (*SY)/j\ SB. het leven hier

namaals, het volgend leven, in tegenstelling

met het leven op aarde (Ar. u^|). —

(toi(Hy)(3^&(ft<Lnri rr) asnjf\ zie bij a^imfjw — 6^Afn

t v] cur}
<~n iisnji \ zVd. (3^A.rn (i/n *n anyi \\

(§ ^fkCLTH (Wl /]\ SB. ook (uid(rjV)5^*(un(W)ji\

zondag. (Ar. js*.])

(§ ~&k(n(Lm\ SB. voortreffelijk ; schoon en

leerrijk; vreemd, zeldzaam, zonderling;

wonderbaarlijk , zoo dat men zou gaan

denken aan een wonder of aan tooverij, in

dezen zin bv. van een goocheltoer . — 6^mi

(n(uh\ mvdsv. — (3^Afn(uh(3^A(irf(uh\ vreemd en

zonderling; hoogst voortreffelijk; heel

zonderling; enz. — (Kn^^k^iuhxnorijjs voor-

treffelijkheid; grootheid en goedheid.

(§ *&(K1 \ zva. G-^-ri w

5^IK7\ I. zie <*q^ — II. woordje, dat men

gebruikt in plants van een naam, dien men niet

toil noemen, of wel ah naam voor iemand of

iets, eenvoitdig om zoo'n persoon of zaak tie

benoemen. (isnw (HyfG^utns de heer N. — aS

6^k(tn\ S. «A on/j(3~&(Hi\ B. NN.— oji(3^A(Ki ZOO-

veel; bv. tiji6^kiKiaji6^AMi\ voor NN". zooveel.

(§ ~z&rn(Kl P\ SB. aardig, om te zien of tie

hebben.— 6-^">i

^

tui %\ mvdsv.—6^<nm $6^/n Miq\

aardig en aangenaam om te hebben; aardig

en vreemd; heel aardig; enz.

a
KHllMlLVtW(§^fk(hn(§ ~&k(UUI\ zva. 6-^0™

(§ ^& (bp \ /. SB. lanffzaam van mi m^as ook van

schrijven, naaijen en dergelijke- II. zie bij <wj «r» w

(§ ^(tnflQzJ) amfj \ SB. te water gaan, bv.

van iemand, die in het water goat, om met

een schepnetje vischjes te vangen of in de

rivier afdaalt, om er zich in te baden . —

(unt^^iTnttmys ieis in het water doen,

bv. de geschilde aardappelen in het water

doen, waarin men ze wil koken.

(§ ~&s(K) (KYI n\ SB. vierkante, platte, van
CM Ui

bamboe gemaakte schotel, die gebruikt

wordt bij sidekahs en bij het nqnorLiaji^runiHi^

(§ ^&(K) (hCTJ f) \\ - o^ktt^n SB. zva. <&(&\

ook: iemands plaats, die hij verliet om er

aanstonds we$r te gaan zitten, innemen.

as}iz$ji2aha^Hi(Kr^\ van een bediende: overal

wegegejaagd of weggestuurd wordeii.



<nj

zva.; 5-£A<cii(5-sAoi*nff^N ww iemand.

<§ ~&kfrp (EJ)ji\s. — ^gj^^gi^ &5. de

proef nemen, beproeven.

kind; waar sprekende van zijn eigen kind

tot een meerdere, gebruiM men het S. woord,

met voorvoeging van (umji ; voorts SB. Jong

van een beest; spruit van ^gs (verg. aS^
J

en rente; ooh de winst, die men beliaalt

op het geld, dat men uitzet of aan iemand

leent, op voorwaarde bv. dat men voor den

gulden koper een gulden zilver terugkrijgt. —

6-zAtm<Hn^(u\ kalf. — 6-^^*^c-.'»7'u^ vrouw

en kind; ooh, ah er geen Underen zijn,

voor: zijn vrouw, de vrouw. — (s^Mitnijnji

<*&< S. <tj|Wo<8oQflsjy\ B. en BL. zoon.

t3^*(Mttcn/i6^A<n<ui(ntui\ S. ^(^^fe^ B\ en

BL dochter. — (vknkht^p daarn. jW<um van

sommige planten, en hep. van pare: stoelen;

het eerste van uitgtzet geld, ooh: renten.—

6^<K)txn<HTji\ van planten, zva. xnaa^njis en

aQjuQgw VoorU van een dier: jongen, jongen

hebben, en van sen vrouw, maar beter tarm

<Ktt(Mji\ een kleintje hebben.

(§*&MM\ zie bij v"™^

M(W^ — oam Jav. in de Preanger ge-

meenlijk slechts in geschriften en dan zva.

KnajicrmtoicHTji* .— M«ntqng»nji\ of Manny M<mjj\

SB. jooggetrouwden, bruid, bruidegom.—

ajicvnirj(Hiihn(njtih7i\ S. (Uixn(q(Hi(m^ji$Jianriasnfi\

B. bruidegom. — ajixnirf9no^6^a.(rfici(riaJi\ S.

(U(!Ciri(Ki(Hyiinr}(a^\ B. bruid.— (Uixn<^a^}(Ki(}<^^

SB. een kind uittrouwen.— i&iichjm^^

iemand (uazirrjcmchn/i maken, uittrouwen,

uithuwelijken.

(5 ^Z&(HJ &SY)<1\ zie bij «5^flsr^w

6 ^Z& (HI (HI (HI ft \ SB. naam van een zeher

Jeruid, dat als lalab wordt gegeten. {Volg.

Eg. Hydrocotyle asiatica.)

(§ ^&k (HI (Hl\ Holl. ambtenaar

.

(§ ^&(H1 2\\ 001 (HI 2 \ SB. iemand of een

lastdier geleiden of begeleiden; toegeven

of bot vieren aan een lust of begeerte:

iemands verlangen of begeerte inwilligen;

overgaan tot het bedrijven van afkeu-

ringswaardige handelingen. — xnM2^mihnji\

iemand brengen, voeren of geleiden ergens

heen of naar iemand; een gevangene over-

brengen of transporteren naar een plaats;

ieUergem bezorgen of been brengen; hoffij

of een ander produht inleveren of brengen
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0#ra /^£ pakhuis ; een dier zooals een hond

brengen naar een plaats of aan iemand. —

xnimenicmji\ iemand lets bezorgen of doen

toekomen, b. v. aan den man, die op het veld

is, zijn eten, of den kleinhandelaar, die er

op uit is, een nieuwen voorraad koopwarjen.

xn(Hi2xn(Hiz\ iemand begeleiden , naar de

verschillende plaatsen, waarheen liij zich

begeeft

.

(§ ~&k(Hl <71\S. G^tHKviM/is B. tusschenruim-

te, afstand, b. v. tusschen twee sporten van ten

ladder of tusschen een punt en Jiet ander. K.—

Voorts tusschentijd; na verloop van, onge-

veer, zoo ongeveer, tusschen, tusschen in.

—

6-zA<Lvi(n<K)i(ri(Hiq(3-&(m
cn\ daar heeft het nog

den tijd mee; daar hebben wij nog den

tijd mee.— G^wni ru Si tun 2a^niSi\ tusschen

hemel en aarde.— <3^Mi rn &i<tai 2*kt <&imm -t\

tusschen Mekka en Medina.

(§*&k(n (HI ckyj ft w — g^avj (him\ SB. het

einde van iemand of iets, de eindtoestand

van iemand of iets s
— «&.» 1 6-&(uii6^* vja^ftprs

tenslotte niet zijn zooalsmen dat verwachtte;

ten slotte niet zijn wat het beloofde te wezen.

6 0&k(K9 % amjl\ SB. vingerhoed. Verg . «m

(§ .*&k (HI 2 (Ml W — ocifMtQJiB* zie op anomtw

cciomojifrmoji>)\ zie op 6~&(U(unx< — (K7i(mioj)/i\

ZW lK7i»Jl\\

(§ ~Z& (HI (Ul (*JI fl \ zie 6^i(to -n w

(§^ (HI orui fi \ SB. tegen iets aanzitten of

aan liggen; aansluiten; sluiten aan iets.

KiMirQdiHiis iets aanhouden tegen iets anders;

iets aan iets doen sluiten, bv. de eene vloermat

aan de andere of twee matten aan elkander ;

het oor houden tegen den grond.

(§ ^fk(KI2(rui n\ SB. de stijl, waarop, als

een buffelhar is uitgespannen, men het voor-

eind van de <k3.mkw><w70 rusten doet, opdat

de har niet voorover helle en met haar voile

zwaarte op dat vooreind van de t^^^nanji

rustende, missckien uit haar verbnnd gerahe.

•

asnnu(3^unwnji.i het touw , waarmede de

G^utairu/i aan het vooreind van de ^^

(man/) is vast&emaakt

.

CxJ Ul °

(§ s*Z&(Hl (irUI (Ml /l\ zie ^^^nauftJijiw

(§ ^&(hCl (Ul fl\\ — xn£l(up SB. iemand laton

zitten, zonder de minste notitie van hem

te nemeti; iemand, ooJc een dier, stilletjes

zijn gang laten gaan; iemands begeerte of

verlangm inwilligen ; voldoen aan iemands

verUngen; stilletjes blijven toekijken naar
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doe er net slapen niet toe. zit er niet bij te

slapen.— (p!Wi^xnn<i(Uiza^h»jn r~n\ geef niet

al te veel toe aan je lachlust. — 6^*00 (u/j

G^thnM^/ionji^ gevolgd door (Smcch\ al te zeer,

al te veel, al te hard, bv. van werken. —

Kn rr)^aiun\ zva. ctnimiuni^ en
051/ <U* &JU <^ (

UMi a.

«5L'
*

zva. ^^^//^

<§ ~&k(Kl (VM/}\ SB. geheel er in, diep genoeg

er in, bv. van een ergens ingeslagen spijker, van

de Jcurh op een Jlesch ; em. Voorts van iemands

gemoed: onvatbaar voor twijfel, met betrekking

tot het vertrouicen op iels. — a<n^6^M«rn\

niet naar behooren, onbehoorlijk van lets,

zoo aU zich zelf prijzen, liet eerste 00k van

iemands gemoed met betreJcJcing tot werken,

omdat toewijding onthreM, men niet werht

met hart en ziel; voorts ongepast, van het

lachen om iemand of iets.

<f^<K7\ I. 6^.Si(3^kSii\ SB. oorring. 2.

ajt<nji(3^A(hri en apah6^Aoo* zie bll (iJirCfiw

(3 ^&(K1 P W ~(V1 (HI P \ SB. iemands verblijf

of plaats innemen of occuperen.

a a
JO
Cj

groot en zwaar

§ *&q<l Pdm \ SB. forsch gebouwd en zwaar;

(§ *&ts(H)2(K) fj\ zie <w»**^p

Cj yf

(§ ^&k (Kl \ SB. benaming van de heerendienst-

pligtigen, die vroeger, — bij de Beorganisatie

van de Preanger, werden de andirs afge-

schaft, - tegen vrijstelling van verdere heeren-

diensten en een tegemoetJcoming in pare van

. de overige dienstpligtigen, belast waren met

het gewoon onderhoud der groote wegen, het

transporteren van brieven en goederen, het

behulpzaam zijn aan reizigers bij voorhomende

ongevallen en dergel. Ze waren . verpligt op

aangewezen plaatsen langs den grooten weg te

wonen, veelal drie of vier naast elhaar.

(&af)(h£n2(mjt\ iets door andirs laten trans-

porteren. Zie 00k cma^^w

(§ ^&(K) (KYlf)\ Roll. SB. handdoek.\(K) (KYI fi"

(§ *3k(KI (KYI \ I. voorn. v. d. tweeden pers.

to

Men bezigt het beleefd of vriendelijk sprehend

tot minderen; ooh getijJcen qebruihen het.

Verg . tuny <&i ~i om mji^ — IJ. cci&nm\ BL.

zeggen, spreken, van een zeer voornaam

persoon. — aji<m&Mn\ het zeggen, de woor-

den van (fod of van een profeet* — Verg .

KM(£M\en <m<rui(un\ zoomede Jav. wdbk. op

cumm^ en wntHiiHnv

(§ ~&h(K) OSY) fl\ zie asntcni

(§ *z&(K}xrui aw — aziklnjijjs SB, vertrouwen

;Vf^4':K%:'
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CJ
6^qfi(Eyi\

CJ

of zich verlaten op iemand of lets; ver-

trouwen, gelooven. — G^ap/ruiha/is ligtge-

loovig, goed van vertrouwen, ai te goed

van vertrouwen. — 6^ASaQnmji\ te ver-

trouwen, vertrouwbaar; umand of iets om

op te vertrouwen. — unflirQgfHi^ op iets
CJ m\j Ul v

zich verlaten, vertrouwen, zijn vertrouwen

vestigen.

(3 ^&(N1 (&) n \\ — (3^*M&ictn/i\ SB. de borst van

een paafd, slechts zeldzaam voor de borst van

andere viervoetige dieren.

(3 ^f^CtCl GEJ) /1 \ zie ^jeji/jw

(§^(M <rnj>\\ __ wgcm^ SB. iemand niet

willen laten gaan, maar hem bevelen of

bij hem " aanhouden om te blijven; een

paard inhouden (langzamer doen loopen);

voorts van een vrouw: de maandstonden

niet krijgen, zoodat zij geacht Jean worden

zwanger te zijn. Verg. A^'^f^'

—

mSncm

<iM2\ 00k wel MMcrnajugs met zich zelf in
CJ CJ

strijd zijn, het niet met zich zelf eens

kunnen worden; balanceren. — <u?-ni3<rm\
CJ ul

mvdsv. — Pass. cS)(3^AQcrtyj\ en 'fl3&&rr>£?
CJ '-' CJ

<™jl\ het laatste als meer dan een persooon

wG^picm/i^ '*—
, <Knfipcm/i\ weerhouden

worden, tcruogehouden worden door een

, die zich voordoet , bv. door

regen. Verg. bij mScm^

<3 ^fkafi 2 \ SB. het voor de borst hangende

schil&^van een voor eenfeest opgetuigdrijpaard.

(§ ^k (hp 2 (HI ft \ (KriG^iamiHiiy en O-^&^x zie

(&)<rj(Hi{\ en Md^hmtHTjiw

(§ ^kt(hp (KYI fj \\ —. o(^*m,
?

v SB. zijn in-

trek nemen tijdelijk bij iemand,

(3 ^k(K) (Hrj n\\ — KHtgw^ SB. op ere-

diet koopen; borgen; ooh wel voor: geld

leenen van iemand. Pass. wG-xuKxrnionnw _

^ (° %? "3^ mvdsv. (herh. bij of van een

pers. of bij of van meer dan een pers.) —

^^mu^ k yoeĉ °P crediet geven aan

iemand; geld leenen aan iemand. — 6-&00

^^g^W al door maar op crediet

koopen. — Verg. awi?^\ en camriashw

§ ^&(K7i2 am ri\ SB. met spoed, gauw,

snel. — KiMicrhttHijis iets zooals het bewerken

van het een ofander gauw gedaan maken ; een

verhaal of voordragt gauw uitmaken, door

te bekorten; het bespelen (slaan) van asnnsn

xmt^dm^^ sneller laten gaan, versnellen.

o a r n aMUMtzif an (3-&koa t arm (Hi c-^&nam<n(Ui(ntisn%\ in

slaat er je maar met een Franschen slag

doorheen

.
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<§ ^&(bCi \\ — «nab\ S. zich begeven naar iemand

om hem te ontmoeten, om hem een be-

, zoek te brengen; om die reden, gaan naar

iemands huis; iemand gaan opzoeken.— Pass.

(ij)<3^A.tthKioa/i\\ Is de bezoeher de nieerdere in

rang of een aanzienlijke, dan behoort men

intern^ of wrSt*™^ te bezigen. — Verg.

G^&ttn^ BS. hond. — 6^**0 «& tub \ teef. —

(LynJodsnw ?% zva. amG^iw Zie OOk (arhzegrnt^

6^M<m(mt<ffiinrfi*n(r£)i\ spreekw. van iemand,

die iets waarop geen uitzigt bestaat, verlangt

te hebb&n ; t. w. zoo iemand stelt zich aan als

de hond, die enz.

<§ ^& (HI dM (UVI \ (Skr. anjdja . Jan. wdbh.) —

*r?a?iayu<Lux SB. onregt plegen, onregtma-

tig of onbillijk bebandelen, maltraiteren.—

«n»naMaju\ onbillijk, wreed, onredelijk in de

hoogste mate.— <l» «i aS «m «a» \ mishandeling,

onregtmatige behandeling, wreedbeid. —

Verg. (j^m^^^

<§ ^(Mjf\ SB. nieuw; nieuw van een

Jcleedingstuk, ooh van een gewoonte of ge-

bruik; versch i. d. z. van pas aangebragt,

bijv. van provision; ergens pas gekomen,

zoodat alles nog vreemd is] — w»«s»»MjJ|^

nieuw aangekomen, nieuw aankomen.

aTtitqji^n^p SB. of flSiJ).«7?^«J>^*>7/K^\ &

en <vh<i& am^nA^ mji^ 2?. een offermaaltijd aail-

rigten van de eerste bossen part, die men van

een veld naar huis brengt, of de eerste bossen,

gewoonlijk vijf, die men van een veld haalt, bij

wijze van offergave geven aan den priester.

(§ *£&(HJ Jl fcflfl W — ukhvjm^ SB. bamboe en

derg. vlechten; iets zooals een samah vlech-

ten. — 6^(m^6^tHT/i&j°2^ vleehtwerk.

(§ ^Jis(tCI2(&l fj\ zie (hmiEn/jw

(§ ^fk(M (CI \ zie itba-nw

<3 ^&£l \ SB. bet meel, dat verkregen wordt

van sommige boomen en gewassen, zooals-

* o o
vande*™*^ fr™?^*^^^ 1^ cm(&i~jh\ enz. —

£}2(3^kdM (uanaSi(iv)arTji\ er ziekelijk en krach-

teloOS uitzien. — ^asn^a^<uxn<&MJi(i^^

van het zien van iets schrikJcelijks : iemand

doen zijn als een doode; doen zijn meer

dood dan levend. — mm^omwm|n of

(M(M^cuxnaSiAM!iattn\ half dood zijn, er uit

zien als een lijk, bv. van.angst.

6 ^fr(*J)2\\ — o<um SB. onzin praten, on-

wijze taal uitslaan, van een krankzinnige

;

en van iemand^ die wel bf *t hoofd is: praten

en redeneren* als een gek; — worts geen
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zin hebben, zonder slot of zin zijn, van

een brief of derg.

(§ ^/W?P\ SB. uitroep: wel, men zou zeggen!

als iemand bezit of hent wat men van hem

niet zou verwachten {K); of wel een positie

of rang verkrygt, waarvoor niemand hem

• oordeelde de man te zijn. Verg. 6~^^\ en

6*£A.*#q\ zoomede *»?n en (U)^\

(§ ^&(HI (HI
fj

\\ — asnaji(Hi/i\ [zamentrekking vau

asm en (^wxht^w
) SB. of en z66 ge-

WOOnlijk, 8. met <t/»»oa6-^»o)0^\ 0/ nfniG-^k

<W(htji\ B. HOg niet. — a^u(M(3^^iitsn(frn^6^Ad

nff)!Kv^6^A^j)im/j\ niet het allerminste; hoege-

naamd niet; — geen; — niets. — ^12 cm am&

tLmi&G^KKsiiHi/ls geen enkel, geen enkele.

—

<&ng(un*K<isn<*K6^W(taa^ hetz. — aniiS^JkOAjixejaTL

iznvn(i&<untez(3-z*aji(HTjf\ niet een enkel mensch

is er; er is geen sterveling te bekennen. —

tunmt (of (tint )
<L^<w)/w70\ volstrekt

niet; er Js (was) geen kwestie van; in

het geheel of ten eenenmale niet.

<S ^s^fiW| \ /. SB. benaming voor 1/4 bos pare*.—

1L SB. zuur, zooals vruchten, visch, em.

m azijn.

(§ *£&a&l 2 <M7n\ zie Tfusn^nsn^

<5 ~2fc0JJ a k&lfk \v— «7i(«»f tmjjs SB; een sprong

neroen, zooals een vogel daet of een kik*

vorsch. Bg. K. — <S^^*^,^<li*<w»**rtjdv>^vheen

en weer huppelen, op en neer springen

van vogels; en heen en weer springen van

kikvorschm; ooh van menschen ah ze spelen-

derwijze in zittende of kruipendehouding

heen en weer springen.

(§ ^AsOj (*J) (Ul
fj

\ zie 6Q*i<wm/i\\

(§ ^&QJ] \ I. naam van een zeer stinkende hees-

ter. Rg. K— II, o^a^^N ietsin dehoog-

te steken, omhoog steken, omhoog houden.

(§ ^&0J)2\ zie a3ig\\

(§ ^^^9 \ S. (vojjSi\ B. als; indien; ingeval; in-

geval dat; wat aangaat, wat betreft (zva.

het Fransche quant a); toen ; nu, maar ooh wel

eens terwijl, en bij een tegenstelling: maar.

—

(3^A-9icfhg^asn\ toen, als toen; ooh met 6^*^

Ixfcl
!*r

l '"i "ca^
er n^vens •" daarop, voorts,

vervolgens. — w^\ SB. geen tijd

hebben, geen gelegenheid hebben vocr iets;

bij iemand met een of ander arbeid niet

willen vlotten; ooh niet vorderen, ni$t

opschieten, van iemand, met een of ander

werk. Verg. oSttamap* — Ah het eers$e

woordvan een zin,is6^Ar%\ dihwjjls onvertaaU ;

bear en dient elechts om em begin te maken.
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(LiA*$G~i**"n\ 10 {J-SA^TIM^N

S *&k cft 6 <-£**"$> \ /«w . de iiageboorte.—

/ t»i*£l&«rft&£t'5x SB. de navetetreng. 'F«y.

o

(J <*£&£? <"*? \ SB. ran grand\ bv. van den grond

in zeker dutrikt; yoor het grootste gedeelte

<J^^T|2\ SB. een groene vliegsoort, die

op krengen en derg. aast.

(J.^lk'Tlow — tenets SB. beoogen, bedoelen,

trachten; toeleggen; het op iemand ofiets

toeleggen o/gemunt hebben; met oogmerk

dat; ten einde; om; — zoo ook de Pass,

vorm <wi<Ls»*n { n dikwyjh te vertalen met voor

;

met het oog op; om; ten einde. — (uxnni^

bedoeling, toeleg, intentie, oogmerk. —

&}*n*nt\' vim goederen, die te koop worden

aangeboden: ik heb er geen plan op, ik be-

geer ze niet. — flS«rS{<§-s* rn{\ het opelkaar

gemunt hebben, verzien hebben. — cL^-r^

(Ltntwjf^ begeerlijk - <K?g^G^^*£?*g^\

%at ia er voor begeerlijks aan?

zie Wj «*{**>

tf ^«>$J>^-~ <u*i«mi^ #£. de invloed z«w*

een pmtftf, §f* rogtlof ten vapm, ketzydat

fi toili&M gtktk, iste% dat M ongeluk am*

brengtl — In het eerste geval zegt men van de

puifsciTk^x dot die (un^(ui\ in het twtede geval

dot die (m t^
tri\is ~Maar<sQMt$<M<xa^

m\ bv* van een paard, beteekent alt$d: htengt

geen geluk aan.

<§ ~s&(n <rY)(taft\ Jav. de area boom* Verg.

(kthuiw — om ah (3^*(n rn do^ n arensuiker-pak-

huis. — &i(M(mah&^*j^aaji\ areiisuikdr-

pakhuismeeste'r

.

<3 ^& <r)2(H);f\ SB. gekookte en vervol- •

gens gedroogde rijst; ale proviand wordt

ze door de bedevaartg>mgers meSgenomen;

ook gekookte rijst, die droog werd, uit-

droogde, door dat men ze by vvrgwing, bv.

in de kaet, liet staan. Verg. m*wtj«w|*

(§ ~&k cy}<n (HI P\ zie 6^<K7{\\'

6 ,-£ft*>7 (HI (U9fl\ o-r>flS<L/tiN zie K*? ,wf
(isi^qJI ^

"

^b

<§ ^&ni(H) asnjj\ zie x^^^sn^

(§^&(*J1\ (Skr. artjd, voorwerpen Van ver-

eering, een beeld. /«t?
:

wdftk.) SB.

beeld, steenen beeld, hep. ook een beeld

uit den Hindoe tijd. -* &**#«*»« *i*jf\

zie <kwhe« ,v?\\
en v

6 ^&s*9)nr)ajn\ of ten-nuns &B« wapneer?

tegen wanaafc*?. > ^

<§ ^fk-dJ} t(U}2 <*fr&\ #fe «Si^f*o|*

-?-..v "^r-.

"k>» ,'&&t ,T
**'".*

' \

,
' .' \ '-: ',f/ . ,

<',-

,
-

~" *- "
:

' 'i' .',?*•&]
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G^njnj cmn\ tie g-*j°zy*

$:-M*H<Kn/j-\ SB> arak, een soort van

sterke drank. — ts^^w^^twiop dorps-

tMtdrukking voor: toasten drinken. Verg.

(Krmsn f\ en iKvasn^imw — 77. otxnti^ Jav.

moor in geschriften soms pebezigd, voor: in

stantsie rondleiden; in optogt rondvoeren.

Vera .. «?w *rf<fciitTo ^xs

S^S&ni (1ST) fl\
SB. grasmes, het heeft den

vorm van een sikkel. — aa-ft*"^ iets met

een arit snijdeo^rassnijden.-^^^a^T

grassnijder.

<§ s&k***! 2 &&) fl ^ — xnnrtt9snji\ zie Kn^^p en

a O

<S ^H? AST? 2 P Y sw? 6^<tsn*rx

/* y rv . CY *CY Q
<§ J&QJI W — *??^v *rn^\ mmms en <uixn<M<t?nt

/ CY -

ary\ zie onder 6^<u<uji*--<KnM^ en v™™ &*

ook bij wc~<wj\\—&<>™M6Qt<>2Jl s zie (Si<Kn<u

* m£1*mjI*- «s9i^<M&2t<Mr tie <*-%p —

*

AkIms aan, in het opschrift van een brief,

gerigt aan een meerdere. — (Het ham vn«*\

leteekent lust, plainer in iets hebben en

van fa* fett w^b*A */ willen: de betee-

kenis van v66r heeft het gekregen, door het

gebruik ah krama voor ******jp /««• v>dbk.)

Verg. flo?o/iM*a<H?|\ bvj (unfunuft*— xnojmhnt

o-nji\ van een aanzienlyke: iemand aanwijzen of

designeerea voor iets, om iets te doen of te

warden; iets verlangen of begeeren te doen,

z66 verlangen o/willen; een zekere hoeveel-

heid van iets, dat te hoop gepresenteerd toordt,

verlangen. Bv. cct(kJi(fhni(m^A^^»rn(U<Kn(nji^\

hoeveel pikoels verlangt U? — Zie ook

(qni<Knjf\ <*» .<7<">*m^ en verg .
CTocjiajp

(§ ^km (9JI (I \ Jav. iun'9ioj^\ Kw. fVordt

verkl. met oji*(~ri^ Zoo (m^G^'h^n zva.

<3 ^frcn nr) OJi/J \ Holl. arrest.

^. .
"\ /< 7..

(§ ^& <rY) 2 (Ml f}\ Zte aJit(q<njiaJi<nji\ oij (Ui^iru^

6 ^SAs'yi (KH (lAJj \ zie
*fl^Jf*'

(§ ,£ft<UJP\ zie MM^en <g^n<ui^

£^&/?2«3* 2PN zie 6^kih}t^\\

(§ ^&k
trn*J> 2<Klfl\ zie <3^*w*pj^

S^^nKrvi/f\ SB. morren, murmureeren.

Verg. «7i*n<M<rt»^

(J ^9k*T> arui (hfljj \ zie <§-**«|*2f
*

($Sl9(LAfl\ SB. stotteren. Bg. — &**
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^(5^jiy<ji*i(u^li?jiw^\ hetz. — Very, cm

-$':+£&(Ui (Uf/i\ ong. {Ju»% (tmiuMp voor-

hebben, wiil&n; ieU begeeren, verlangen;

wte of iemand willen hebben). *- tctAi^aji

*jy\ g t *zi<tKttniX\ en daarn. £r?*o?*M*m»^\

jb. iemand of ieU verlangend wachten;

verlangend uitxieft of bitten uitkijken

. nafcr iemmd of iets; rekenen op iets. —

Perg . •m«j»it^ en tunaMw— <ut(u(uiimjf\ zva.

Knuf^iu kjyx en ietn verlangen of begeeren,

ooJc ids vragen, zooah Jrnlp of bijdand aan

God. — Verg • (o^oo^a/yw — <nt?<u<l™\ S.

<*at(M\ ooh Mnaj)\ oak wel uixnaj)\ B. wil,

begeertej voorts *rw <m cuy \ en (Knojts of»™M\

begeeren; willen. Zie ooh ona^w

—

oj*ki

ojiitrnfaoj of <u <cj oji arm oop B. L. Wat door

een zeer voornaam persoon wordt verlangd

o/gewild; wil, begeerte, verlangen, van

zoo iemand.— Mummimmm \ naar hartelust;

een ieder naar zijn verkiezing; iiaar lust

e» begeerte. Verg. bij #m*»w — o*»?^<m<lw

%%/?$> ergen* genoeg van hebben; den

buik er vdl van hebben. — eo^iwo^i

*hv**aji\ zijn e%en wil docrzetten; zijn
4

eigen zin doen. — S^ma»^ (Pats. &>&

»ni <u ajyip $, fzji<&i*a{ (Past* miu^m.jv Ot

(&manA\ JB. iemand tot virouw begeeren

;

in een vrouto of iets, bv. een pmrd zin heb-

ben. — (Cbaztiuiy[<uiuq«\ JS. {uixnmm*£\ B.

verwachting, hoop . — <8i<fm(u<u^,it mt/i \ S.

9ji*rnikA(3-iAi»f^/i\ of cSi(tn^%z^ium»aji^ B* het-

geen iemand wenscht dat aal geschieden;

iemands wensch, verlangen of intentie^ —
o

6^(U(L^ti6^(M(U-~*2»Ofl\ S. 6^A90?$JHfi^A^ii

o
oji^MtHij\ B. zitten te wacftten bv t op fats

dat men gtlastte te haien; er op zitten te

wachten, vergeefa er op wacht n. — 6-&

(rjamS^iKii 0Jiy(i^mt(Kn^2(HiM\ B. doet goe-

de verwachtin^en van zich koesteren, bv.

van een kind; ooh er is grond om te verwach-

ten of te hopen, bv. dat uw rampen zuUen ge-

lenigd wordeti. <S^?o?^^^/iji«^^(5-y»Li/io~??*a

*a\ zegt men in het tegenovergesteUe geval,

(§ J&k(U) P\ of 6^A(uiasnj\ Arafat, naani van

een keuvel, omstreeks zes uren ten nQord-

ooeten van Mekka gelegen .

^ S ' /S^kOJI fiSt) AS zie 6A«ut^\ ;

$ *£&*>! dk &Jljj\ zie <L-wa|^^ ; '

'

<§ JAtVW\ of 6^-?r^ tite\ die doordeRege-

ring, hij w$ze vm folooni»g of
%

ondetscheiding

S
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wareft verleendaan aanzienlyke inlandsche arnb-

tenaren, gewoonlijk patiks en woddm's
1
die den

Utel van <£»<&? \ reeds verkregen. Verg. rham\

en tQdt* In geichrifien vindt men 6^*m\

ook voor de nanten van tonten, als een titel.

(Skr. atja en arja, achtenswaardig, acht-

baar, iemand van een goede familie, ie-

mand van de derde kaste. Jav. todbk.).

$ *£& OJ} <IM
fl
\ (de uitspraak tusschen areij en

araif). -— 6^kiuiiLwj6^i(ua^9np SB. troeps-

gewijze, in troepen of scharen bij elkan-

der, van menschen en ook van dicren, zooals

herten, wilde varkens, ertz.; voorts van vogeh:

aan koppels, en van visschen: aan scholen,

tfroepsgewijze zwemmen.

<§ ~&MUI2(UU)
fl\

kruipplant, slingerplant

,

klimplant. r- ^MiaM^oijijjjiM^ ver-

schillende slingerplanten^ allerlei soorten

yan slinger- of klimplanten

.

(J^TJfc/LfrN mvdsv. van g^ivuw

1§ ^&*Y) (UW\ zie 6^*«aa*

<S ,*3fc *>? (&tfl \ SB. hoop bhtden en takken, met

t>ehulp van modder raatng«pakt,fe^^r^r-

king van een dam ofom ftet water in een leidmg

gehecl of gedeeltelijk op te stoppen. Rg. JL

: ^knj (EJI n \ (Jav. geurig, welriekend, aan-

genaam en zacht van geur.) slec&ts gebr.

in eigennamen; bv. <wto*m6^*'n(&iji^ Verg.

(?) a
OJ) im isnn s\

O
(§ *&k *YI (&) \ (eigennaam van een boeta, vorst

van Pringadani. Skr. Hidimba. Jav. wdbk.)

een lalakon.

(§ ^ni aznf]\ (Ar: cj>j£) SB. Arabisch.—

9sn<hni6-£* c~n<cr)j\ Arabie. — «prh6jATiKmji\

Arabier. — (G^-^nzrns en aJivncms bij de

hoogere standen kruis en munt; de kleine

... j. \ n G)
man zegt: asmamt\ of (unzarmMs en icnzasnt

of (vmiunztHiw — In vroeger tijd noemde

men munt otnom en kruis njumtsap omdat

de V.O.C. van de compagnie's munt veel van

een ploegschaar had. K.)

S^^N S. G^Sxyp B. schaars, zelden.

—

6^i tr)6«iA.'rn S. &^*&Mji<3^*&*aji\ B. maar

heel schaars, heel zelden, maar heel zelden.

(§ ^kOJi \ SB. houtskool, byv. om em strykyzer

te wrhitten.— •mmutH^kM^ cbbenhout. Very*

Mit*zi\ en *n(unimii'ti

€ ^k^h ffOf OSYIfj \ zie QjkMi&ijp
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<f^*T)<W2^\ mvdev. tan 6-k<&iagj)*

(§ ^k «**? cfn AST) fl \ mtdsv. mn &^ *»^p

<?,-£0v^?fej OSY)ff\ zie (chSmsn^w

1§ ,-Sft <L0 2 037 (Ulff\ z%e 6-!Ai «n M/f\\

(§ ^fk<Kn\ zie amaoiw

&*&k(KYl\ S. &9<e/i<\ enc^oM\B.of^^

p. en c^oah\ B. grootvader. Verg. bij

fl&flS*— Met (3~**»&^ betiteU men ookeenoud

man uit de volksklasse, zoowel van hem

sprekende ah hem aansprekende . Verg. by

*?a\ — <iiJ®t>N wordt gebezigd ah men be-

Uefd of eerbiedig toil zijn. — 6^a<m6^*<m\

een oud man, maar nog krachtig genoeg

om te kunnen werken. — Verg. ixi&i^uw

w£l(uit<unfiaji\ B. voor 6^»m6^<Kn\ van

hem sprekende. Zie ook o&w — 6^»wk^
4

MJi«snji\ voorouders. — «*«»*y<i.j**#\ zva.

<t*c <b? *n«$* *w>\ — ten <m<Lsa#h? <ff> <m \ de VOOr-

vaderlijke taaU — cfhgM(&6^*»ai6^*»&\ is

reeds oud, is reeds oud van dagen.

$ *£&0m\ 3£* wdrtel van een boom of plant.

6^0m^A*^to^^ 8B.phri trans-

porteeren van het veld naar de rijst-

schuur. aji<wo«5»«2^\ ieti) bv. zijn goed, bij

een terhuhing, transporteeren, overbrengen.

^^Ltcn(isn/i(3^»(hnrii»sn^ transporteeren, over-

brengen. — Verg. bij g/tmng* .'

.

(§ ^s(HH 0JI\ (Jav. (iywffo»(^\ Kt&. [Skr. Skdsja,

de aether, lueht, dampkring, van kdsja,

schijnen. Jav. wdbh.) zva. <rui&-*snfi$

(§ ,-sfc (HH (Ml P \ naam van een van de mhabaU.

<w» 16^6^*™ oji % \ een zeker toovergebed.

6 ~fr<xn s&k'Y) \ SB. letter van een Alpha-

bet (Skr. axara. Jav. wdbh). Verg. myn^tu^ J.

<§ ~&k(KTi an/i n \ SB. verstand, vernuft; middel

dat men uitdenlct om tot iete te geraken of ieis

gedaan te krijgen; list, vond, kunstgreep,

Vinding (Ar: ^V^). — ttytKimt^nazntKntk

tik(Hi<iK<m(£Jit!unnr>§^^<KT(i<rw\ een apreekio

.

—

«nmi<rvi^ iemand beetnemen. Verg- xn^an^w

wimiawSiasnjiK aan geld zoeken te komen;

geld zoeken te verdienen o/te maken. —

(ctKntrLKHi/fs iemand met een list zoeken te

krijgen, ook op een listige wiia$ krijgen

of zoeken te krijgen t&t jet*; bv, tot de

aanwijzing van de bergplaafr <fe*v£*#&&#

goederen; voortt bij uii een kunstgreep

of tausfcje aapw^iea sp Uto gedaan

vv - V



dit»SrWif\
15

* S-sA«>?««f^

het algemeen voiwassen„ zoodat men geen kind

meer is. (Ar: ^La^ls)
te krijgen. - ti^^ti?^ list om *

dm <W^» ^ aan te wenden. *^*

(bf

«r,^x daar kan mijn verstand uet bij?

daar kan ik geen touw aan vast maken.-

A«R f«-*»«ji^ "/ fi.^-njr" wat

op vinden. - -c^a^-^r «" iem*nd

dierlje niet veel grooter dan een dubbeltje, en

dat men in wateren, van daar ooh op saicafa,

vindt. Het wordt gegeten. — Verg. «ij«5»«i^

, ^ * Qnh„rk- \6<J*am Mff\ SB. overeenkomst, onderlinge

die «cb afgeeft of ophoudt met schurk-
\

. <JI

acbtige listen o/vondcn. - vyfiS^W

onverstandig, onoverlegd. - «6*«»"iA

6^*uP op allerlei wijzen, langs allerlei

wegen,to. verhregm van geld.
Foorfo.-alleswat

. men maar kan bedenken in het werk stel-

len _ M^cm^^o'-W zie •*» <m <*

cnwS^W met overleg 0/ verstand

handelen, zoo aU van eenpaard, dat uitden

stal ml, en in tegemtellug met een nutteloos

er in rondloopcn, de dutting verbreM; voorU,

(verg. d.&^nW. .*"•> Zich VaneeD

list bedienen; er wat op weten.

6\j*&i9tnA]l* — «»S««ifx SB
- * r*rf

»

mdat ** «* & te*8'»~»2r '* <>
edaan

>

omroeren.

W CO

a'

dot laetetegew(onl%k<J^&™^n >™^ meer

in »

derjarig; *m Mfinmyt: huwbaar; 00* in

overeenkomst (Ar. jJift). — <8**a<§-*«w

^ ma *^ ^o»d koopen onder ver-

' bindtenis het aan den verkooper weSr te

zullen afstaan zoodra deze de koopsom te-

rug betaalt. — o^o*^^*™^ eenstuk

grond verkoopen onder verbindtenis, enz.

(§ ^(Kn2(W n\i — <ci<wii<wi^ zie mcmthfw

(§*&k(Kn\ zie <*»•«»*

(J^iSjn Jav. dor, droog; verdroogen, ver-

flensen. — Gebruikelijk in aa^^^^^^k

m&U zie bij *ipj*

j&. <?» rm^r BL. bar*, gemoed,. —

Pa* eigen haft of gemoed sprekende, gtbruikt

men het S. woord. ~ ^* «S «2f<i^*8 * & 6~*

*a«ntn
?
x-». kleinmoedig, verslagen, ter-

neergeslagen, mismoedig— m^*^^™"

S M™£A*"r A b« xich zelfl ^
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zijn binnenste . — «m<mg^&mi \ S. /**»<**<&> ho;

B. verheugd, blij te moede, blijdef in

zijnschik. Ferg- 6~*nsnt^ — G_iA«<&a£^<w)\

booghartig. >— 9«w^«S^.wl\ neemhet

mij niet kwalijk ; wees niet gepiqueerd.—

6^*(tsn6^Aasti\ S. (3^asntaj^<3^kasnt»J»p B. VOOr-

Z1'g%;! <>P zijn hoede zijn; behoedzaam,

attent, Omzigtig. — o/is?*<c?<*&\ S. (ciasntaji

<*sntojijl\ lets met attentie of voorzigtigheid

doen; met omzigtigheid enz. — asntwiSioji

^(Ki^dhmajigfEa^a^gs koestert volstrekt geen

kwade bedoelingen, is volstrekt niet kwaad

gezind, van een aanzienlijke. Van zich zelf

sprekende, ooh door aanzienlijhen, wordt in

plaats van isjicm^s gebezigd 6-&as?i o/&^n\i

aMasit6^a.(tw(m<Ki
j

(Yr)3<ri'r)\ V00f: an ash (man**)

tmoaG^wpuMs varen van den duivel in het

hart van iemand
r die vroeger goed was.

*

i*2&aSY}<>\ SB. onrijp, rauw, ongaar ; van

leer: ongelooid, onbewerkt; en niet goed

schoon, met wit van <r}(C7) am (Kyi* _ c<n<ruf

<M^d-t*«swtSMm %\ zich overwonnen verkla-

ren of zich gewonnen geven, Voor dat men

feitelijk overwonnen is. — a^asn^^itattru/fs

en gtw. «sw^-sA/w»i«^N seer plat scheldtcoord

voor personeu en dieren, ooh voor ten voor

een oogenblih ah levend wezen zich gedachte

zaak: mispunt, misbaksel.

€ ^kasn 9\ toch, dan; ooh! och wat!

9 +&k(isi7 2 <>\ S. (Knitm(EJtim^\ B. verheugd

blijde, blij zijn; inzijnsehik. — G^masn^s

en MnytmiMoo^ mvdsv. — <fnw<8i<£n*cnto

^^<>at(KnM<unaji(3^(tsn2i(^i<Kr(Hi\ denkt je

eens hoe verheugd ik moet geweestzijn.

6^kasr)apasn\ SB. «SnoUM^^
.

nSi6^(ah<^ (i^M\ niet weten hoe het daar is,

er nog totaal onbekend mee zijn> met

betrekking tot een plaats; en met betrehhing

tot een verrigting, zoo als het in orde bren-

gen (plaatsen van de meulels, opslaan van

het bed, enz.) van een hamer, bv. voor den

gast, die verwacht wordt: niet of nog niet

weten hoe het behoort, waar dit en waar

dat moet staan, enz.

6 ~S&a$Yt (HI (Ul \ zie S-^rtsno*

(§~&k(iSY}\ SB. regts omkeert maken, zootel-

kens hij er kans toe ziefc, van een vecktkam.

6 ~2frasn>\ — ci^ SB. schikken, ordenen,

regelen, in orde tyengen; ooh zva. *n<q**

»&Mfi\ II. Voorts van Godl m<Q$&s toe-

deelen. — m<t$ri<wvns het eten opbreagenj

in orde op tafel zetten, -**. <s^«s^*^ re-
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geling, regel, bepaalde werkwijze, be-

paalde wijze, waarop wordt gedaan ofge-

handeld, bij het doen van lets ;. iemands, door

hem uitgedachte wijze van lets te doen.

§ ^&(ISY7 (HYJ fj\ SB. (i'?i?\ of tonaz*!H^<uni<8i<3^A.

MUh-n/iG^itonMn weg noch steg weten; of

nog geen weg of steg weten ergens. —

riv))iKi}(isin&nt(}n/}y maar zitten te wachten
(CI M\j ^<

op de komst of de terugkomst van

iemand, om hem onmiddelijk aantevallen,

bv.naaraanleiding van door hemuilgestrooide

praatjes.

(§ ^& (isn 2 (hJl
fl

<§ ^&(W 2 (Mfj \ zie

r

3^£i6^

t?/\ zoomede bij ^t^-i^\

(§ ^fls (1ST) (U) \ S. . *) *>"" i
1

* \ B. <3^*.<b-n (hi vi \ BL .

of, of wel. — (Skr. ato, en ook; ata-wd, of;

oeta-wa, of. Jav. wdbk.)

(§ ^t\ (1ST) (U) \ zie in tj)

\

(§^ (ISY) cnj) fi \ .
SB. zekere " geele kleiaarde,

die tot verfstof wordt gebezigd.

<§^&asr)2 arui/j\ SB. jeuk, jeukte, jeuken,

jeuk liebben ; ook zva. ™ <**» (mjjG^ fan ru/j *

6^k-n,Q,2,ru/is mvdsv. op veel plaatsen of

overal jeuken.— G^kli&iM^fig. een lange

tong hebben ; zijn mond niet kunnen hou-

den .— G-i* <£> * &* * $2 mji \ niet met de ban-

den over elkaar kunnen zitten .
— <& m? mjj

6^mJi2ihith2jj\ niet overal gelijk van dikte,

van touw; en van schrift: ongelijk.

(§ ^kasYi arm (Mia \ of 6^£>ruM^ SB. satijn.

(Jr. <jjuIW).

(§ ^(*Jlfl\ HolL — de as van een rijtuig. —

verg. i~~n m mi /iw

(§^&(*J1\ SB. ik heb een gevoel, ah of;

smaakt ah; ben van oordeei of mi] dunkt;

ook ben onder den indruk, het ligt mij

bij, dat. — !t?A;^^..M|\ eten, drinken, ook

tabak proeven. — 6^*.^i6^m\ twijfelen, in

het onzekere zijn, bijv. of iemand welin der

daad de gezochtepersoon is.— akm(3^*3.i6^koj>\

ik ben er in mijn ziel van overtuigd, bv.

dat dit hetpaard is, dat mij icerd ontstolen.—

Qnb^^St & .rm geen mistrouwen voeden;

ook voor iemand, een aangenomen kind,

dezelfde liefde koesteren als ware hij (zij)

een eigen kind; voorts niet beschroomd

of huiverig zijn, om iets te vragen, zoo

zegt men bye. .9*u^^,?ifMs'7n\ enz.

(§^&QJ12\ SB. (Jav. 1,71/i^m rusten.) —

(
m2(Ki/j6^^u\ wat uitgeblazen; wat beko-

men van de vermoeijenis .

(§^fr(*J1?\\ — ™™^ SB. slijpen, wet-



6-zA.M f\
18

ten, aanzetten. — wa^^Ki^mw/i sKjp-

steen. Rg.

QS^/MP\ zie dji?\\

(§ ^frfrJ] o\ — aLitw\ SB. een klein kind ver-

zorgen en oppassen, en van een dier, zoo-

als een kip: jongen van een ander onder de

vleugels nemen en met zich mee laten

loopen. (i:i(i7)(Kj}>\ vrouw of man, die met

de verzorging en oppassing van een klein

kind is belast, en die, als het kind groot

is, gewoonlijk als volgeling in dienst

blijft. — 6^(Liaaj^\ is liet woord voor vrou-

welijke (slec/tts vronwelijke?) <ui«noji$\ van

het kind van een zeer aanzienlijke. — Verg.

a
ojj an (i,n tHvjfw-

(§ ^&k&Jl (HI
f)\

SB. zout, ziltig, gezouten,

brak. — ^imuTm^<3^k&aa^\ . gezouten of

zoute eendeijeren, een toespijs hij de rijst.

ajic£ton/i\ aarde eten; ook likken aan iets,

zooals aan de omwanding van een zoutpak-

huis, om de zich daaraan bevindende zout-

deelen magtig te worden, van paarden, luf-

fels, koeijen en hcrten ; — nog van paarden

:

de lippen van elkander sperren en de

tanden laten zien, na een merrie te hebben

beroken] of aan him eigen pis te hebben geroken.

/*
(§ ^kOJi \ SB. naam van de waktoe voor het

namiddaggebed, ook voor dat gebed.

6^*(tJi(i^*.M\ omstreeks vier uur na den

middag of wat later. — (Ar. \*o2)

(3 ~&kQJl\ zie <mw

(S^k(Kfl2\ zie £u\\

(§ ~&k(Qs/)0\ zie [*j^\\

SB. gaan waar geen weg is, zooals door

st?'uiken, een aanplant, riet of een ongebaand

woud; (fig. gaan, zich be ^ even naar een

plaats, waar het met passend is dat men

komt. K.)— (^uG^^n/)'^jjKYi^\ mvdsv. (van meer

dan een persoon).

(§ ^fk(jUl2 Om
/J\\

— a-jiui^tm^ SB. on-

gevraagd of ongenood ergens komen, zich

zelf komen presenteren, bv. om in dienst

te komen; en van een vrouw, zich zelf ko-

men aanbieden tot echtgenoot*

(?,^#v(0v/?\ zie (fljw

(§ ^z&faJl (HH ii\ SB. rijp; gaar; — van leer:

bewerkt, bereid; — van grond: zoo ver

bewerkt, dat tot het planten kan worden

overgegaan; voorts rijpelijk van overwegen,

nadenken, enz.; reeds of bereids van het

stampen van een zeker aantal bossen,
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pare. — <3^~hmmi/i^ mvdsv. — .nMornji^

Mai. koken, (bezig zijn met iets te koken).

Vtrg. bij w^w — w^'^f ^ ^oaZi>

ow 0wc/j koken; en een dierenhuid berei-

den, ah volgt: eerst ,3^<5ii™^ (wordthet

vel geweekt), dan wordt let arm de lucht bloot-

gesteld, zoodat let droog wordt, ^t/^n)

vervolgens wordt liet afgekrabt (*3*™->5-"n,^)

en eindelijk wordt het glanzig gemaakt met

behulp van ten tu^^v^ een jlesch, een

gladde steen , of derg. '(.J* m^/x) —

a-.T.M.krtttm^ vruchten enz. doen rijpen, rijpen,

vara d<? sow; — roor^s vruchten, — die poorer

z^w, d«£ ~£ kunnen of belworen gephtki te

icorden, — na ze geplukt te hebben, een paar

dagen laten liggen, om ze door en door rijp

te doen worden ; ook een spijs, die om de een

of ander reden, nog slechts half gaar zijnde

van het vuur werd genomen, weer opzetten,

om ze geheel gaar te doen worden; en

een paar bossen pare van den te dampen

voorraad, om te kunnen */*^?\ at dadelijk

stampen

.

<§^&(*J)2 (HHfj\ SB. pootstok, een Unge

stok, waaraan men een punt keeft gemaukt. -»

xn£ii<K*!i\ rijst (op hoema) of katjang, dja-

gong en derg. poten met behulp van den

poot^ok. Zie ook iFA<v)^iLnim^\\

(§~Z&(M\ wordt verklaard met M^j^> <^y^

en <kw <m «iw •».?» M{f \\ (Ar. v\ju\£) •

(§ ^JkfrJl \ SB. benaming van den afstand,

als een maat, van den top van den mid-

delsten vinger tot aan den elleboog. —

Ra. — Skr. hasta. — oiw)^m\ zie onderJ CxJ <*i-

i -HtHiw — ri (ki \ zva. m fi (hi mi fi w waar dat laatste

B. is VOOr (HI!)? .hJiinsn^w

(§ ^frfaJl (HI \ SB. grafstede, en begraaf-

plaats, kerkhof. — Vtrg . n^n^ en

u -m tr> n i u i on fj \ ;
un a.. i ir^fj \ en ^n an^ M/j^

(Skr. dstana, verblijf, verblijfplaats, en

stdna, plaats, verblijf, woning; Pers.

Mai. astdna, vorstelijke woning. Jam.

Wdbk.

(§ ^fh&Jl cm \ d^Mcni ? \ G~s*mm .5^ (O^ \

<t^

Sr a
j-i-am am iji ri tu j und-i-*. tu ,iijj\ <3^*.Mam ^? t|

./u^i?MM|(j^flii<tJi/\ vijf uitroepingen, brok-

stukken, verminkingen of vervormingen van een

Arabische formide, waarvan de vertaling is:

tikvraag God om vergiffenis" 1ft het Soen-

dasch zijn het uitroepingen van verwondering

of bevreemding, ook van zekeren schrik, bv.

ah men bemerkt dat men iets vergat, enz.:
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God zegen mij ! of dergelijken uifrqep .
—

Ook tvel zva. 6^u™6^airn\\

(§ ^&k (Ut Of} (W) (HI
ff

\ 0f6^k(SinrfM (hi -~i V:? rjici(hn/l\

Boll. Assistent-resident.

(5 ^A\0J1 OJf \ SB. gezuiverde en zamenge-

rolde kapas, gemeenlijk ter lengte van een

span (gemeten met duim en derden vinger). —

fl^<Lw?fro;6-fc*.flS.t»\ asiwoeng maken, door

de kapas, nadat ze de bewerking, (ti<qasn\

genaamd, heeft ondergaan, met beliulp van een

stokje tot de aangegeven lengte gelijk te

trekken en terollen. — Zie ook (intiiM^iKi/j\

Q<n(isn\ ik:-) (bit .h'ujf\ ZOOmede ajitmSiiw

(§ ^fkfrJI arui fj\ SB. oorsprong, afkomst,

origine; afkomstig, voortspruiten, voort-

spruitend uit; ten gevolge van; oorzaak,

aanleiding, eigenlijke reden; vroeger, vroe-

gere, van vroeger, gewezen, voormalig;

mits, zoo maar, mits dat . — Ook zva.

6^toj),iLiw (Ar. \*gS-> mvd- Aj-*^) —

<3^a.<M(rvi<m\ uithoofde van. — 6-z*.-jJnni\

oorspronkelijk, aanvankelijk,van origine, in

der tijd, in zijn tijd, uit hoofde, naar dien,

na de maal, om reden. — ^)a^a-u/j(3-iA0Ji(y,\

de aanleiding en reden. — <&-*m^tj^«t0n

stamtafvan - ^?^<1^^^|^^n

rijk, als stammende uit een van oudsher

rijk geslaclit; ook wel voor: rijk door zijn ou-

ders, dwz. rijk, doordien zijn ouders rijk ivaren.

(§ ^k(*J1 orui &A (§ ~&k arui £-^ (KH \ en s^tuiT
MtEiG^iirue^rnrim^ zie bij (ir>niiwjl\

(§ ^ftsfa/l (Ui fi \ kw. Mai. zva. wLmu^

(§ ^fr(M2 0J) ^) (M/)\ SB. van bamboe ge-

maakte, trechtervormige mand, waarin de

rijst wordt gedaan, om in een ^?^\ te

worden gekookt.

(§ ^&(*J] (Lfl f}\ S. (^i£ti(t^/j\ B. 6^aii o^mjjs en

*u<m<zn<*s"p mvdsv. — inkomen, ingaan,

naar binnen gaan, intreden; — aan een

e^tni^immSix of th-n(U(i:n!i^\ met zijn zeve-

nen deelhebben, dwz. dat voor zeven perso-

nen slechts een zoo'n offermaal behoeft te

worden gegeven; — in dienst treden; passen

van een ring (voor ingaan in den ring, van den

vinger)— bij wijze van; zooveel als; het

is (was) > zooveel als; te rekenen als; als; —

{M6^ykajj(Li/i\ S. Mnazii-nam/ls B. bellOOren of

ressorteren onder; begrepen zijn of worden

in; te rekenen zijn onder. — «:t» ^m ^Khn/}\ S.

(i7)(ur8i*si)thnji\ B. ergens binnengaan, ingaan,

zooals een dorp, een losch, een huis, enz.

bv. om daar een onderzoek in te stellen.
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«najiQtanji\ S. oj^Sm&?i*wi,jn H. iemaud

ergens in brengen; iets naar binnen bren-

gen, m?<?ws indoen, *»r.; een ring steken flaw

<ftw vinger. ^(^i^^^T^^^'^ #•

^n^PiflsnOT^-^^^^N #. bezeten door een

boozen geest. — ^U-"^ S. klt^

asn^ B. het gaat er niet in, het gaat niet, het

kan niet (omdat de ruimte niet voldoende is).—

6^ojjQ<n t s SB. kosten kleerenkrijgen,^.

van een santri. — Zie 00k -^^^

(§ ^fk(n(M (U) fj\ titel van een knaap (tot

dat hij be&neden is) als zijn moeder

nivjiaa^p maar zijn voder slecJds <o^\

is m
_ Men betitelt echter 00k dikwijls zoo

een knaap, als men niet weet welken titel hem

loekomt, ofwel beleefdheidshalve of vriendelijk

sprekend. Zie 00k .kw^a^n en <rp >^
<3^fr(M(&)/)\ (Jav. tunP^p zuur, rinsch,

wrang; tamarinde). SB. tamarinde. -

ton<Kn<iu/i<3^L£!<ajis tamarindeboom. 6^^

<§^£?*^n Rhijnwijn. Verg. S^Pn^s en

o
(Lll (K'l t iFJI/l NN

(3 ^fk&J) 2\\ — xnMtPri2ao^\ SB. lets aan iemand

toesteken of hem toehouden, opdat hij het

zal aannemen of bekijken; — lets in een

horizontal rigting uitsteken of houden

naar ids toe.

(3 ^fisdJ) \ SB. bamboe, bamboeriet. Zie 00k

onder aj*i\ en bij mn-rpw

(§ ^fk &J) P \\ — 6 -y* -u» ? *" ^ of G-b*™ ?w ?1

y zva .

(§ ^kOl (U) P \ zie orfV^w

(3 ^&(U) 9 0J77 (HIfj\ SB. echo.

(3 ^kdJj1(H) fj\ kiv. — (s^tiynQ6-*^™^ zva '

<L7i.iu<zi(m.>i\\ Rg.K.— m?
;̂

irL|^^*^,^

6^k<ui(m/f\ zie onder <w».n,?»oi^\\

(3 ^fts&J) 2 (HI
f)

\ 6~*-n o?m|\ <8i6^ucigM/i\ zoomede

6-&M 1 -mw w <™ IP »™ 7 n en 6^*w iw m ~/nm *?

fl?i\i7i\ zie bij am d^niw

(3 ^kdJt 2 (&l fl N zoa. " » M' ™q*

(§^frdJ)\\ — «nw\ SB. een paard inhouden,

wat inhouden; water minder hard doen

stroomen, door ergens aram aan te brengen.—

Ookfig.bv.S^Si^^^6- 6̂^^^^^

ik kan mij niet weerhouden of be-

(3 ^&(*Jl
cyi (HI (HI \ naam van een dichtmaat

en zangtoijze.

(§^fr(M\ SB. kieuw, kieuwen.

dwingen.

s / „•. /
(3 ^&0U)\ en «:j^.n zie <uj.

S^kOJi(Hnff\S. m&w Hchaam, lijf; lijf

van een kleedingstnk; fig.
het lichaam voor
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de mensch.— Bv. '*» ^a^ten6^*w *.ti^\ nut-

tig of heilzaam voor den mensch. — Ook

iemands lichaam, genomen voor den persoon. —

Bv. &-1 &>> h,> }

}

fy) ^~--* •'* " * ' ;
/
G-^-ten i K;t i an/j oskus

r?n oji til *r> w En dikwijfo worden 6^ns)ini/js

en ook ^lui n\ gevoegd voor een toornaim-

wo&rd, een henaming van bloedcencantscJtap of

een titel; bv . ^~ * < ) yn ^ wj ? \ ?u .» i ;
- n *.*>; ^i k/7 \

a? ilj >i »oj -">') / / \ m iu turn ii \ o_ri is) in/) an <ik n ki

;n.)Ti(3^?).ai k) (t>)/)\ enz. — (j~j) t)i)>n teiist is) n )
>, zee?'

nederig voornaamicoord v. d. e. pers. — Bv.

(J-Sfc *-) f.H ;K1 telte;) 1U )j))T7n:V)ilC1tei\ 7) (LV) (HI 71 I, )) ten

n t (Hi/) 6-&. on ten <m n.i ^.-+6^1. -.ins m <n isi m instei)

ax tennw — Verg. i>0. *)\<J~:ir.n \ en '• n i j ,tu w— 6~-*

a :i M) ^u -t'l ii (hi/) \ S. d -•/ is-) -it)) i^i 111 /it \ P. -:ui ru '

n

im(3^<fn2(ia^\ B. en BL. ook: mij zelf, u zelf,

enz. ik zelf, gij zelf, enz. — zelf.

(§ ^fkdJi asn n\ zie B)in^

6 ^kdJJ OSYlfj\— > >^\il

:
m^/jSB. een veelheid

van zaken her- en derwaarts smijten, door

elkaar halen, onderst boven smijten. —

6^(uite))j(3^ajitenihj/j\ hier en daar rondge-

smeten, door elkaar gesmeten. Verg. bij

6^kucT)^)ij\ en zie ook teivrinainmKnj^w

<§ ~&kai (Ut CiSYl n \ SB. duurzaam, sterk ; zich

lang goedhouden. Rg. K. — Voorts van

een voorroad van iefs: lang strekken. —

-

6^*y *s),in
/j
in Ei mi \ is taai, daar is het 1even

in verroest, van iemand. —

(§ ~Z&(U)(U1 n\ zie wthijiw

(§ ^&(U1 (Ml ft \ zie 6^).^i\\

(§ ^zfr Ofl (Ui 01 (U) \ S. (irnfy ^ B. vrouw; van het

VrOUWelljk gesladlt. — i:nic)*rn]6^i.fn(Vim<Ui\

meisje; vrouwelijke bediende. — ^fu6^t.

rrj ust rj .?.?; N vrOUWSpersOOn . — G^nrj (V) <rj dj) (rvi cwi

>?»s S. ii)(£ii->!±>)r>))ten/i^ B. mannen en

vrouw en .— m) <u) ki ?5^)^ z:) rj
is) zie bij n u) ui ?

w

Verg. e^rf.ix^iHukis en ih^nw

(§ ~&k(U) <rui n \ SB. eerste; begin; de tegen-

woordigetijd;nu.~(^;v^j _. ^^>
zu^k)te)()n) 6^i tens van het begin tot het

einde. — 6^kfS)iu/j6^iLn\ nu of later, te

eeniger tijd, eenmaal.— .u?)<3^w.ria\ van het

begin af aan. —
^ a ^
(§ ^(IJ) (UU) 2 faJl/J \ zie jsiteii? nj^w

(§^&<U)\ kw. 6^tw6^t,t})s SB. de wolken-

hemel.

§ ^fkMJi w — 3-,nu\ SB. halen, gaan halen,

nemen, zamelen; water halen uit een put,

rivier, enz.; brandhout zoeken, verzamelen;

uitgeleende goederen weer terugnemen; —

voorts iemand (geen aunzlenlijke of meerdere)
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halen, doen komen; - verg. <™ in r^n.»a ^V*

voorts: aarden naai\ gelijken op iemand; bv.

zijn vader, Jietzij in voorkomen, Jietzij in toijze

van zijn.— iF-i(inru^m(Hi^\ ten behoeve van

iemand iets halen, zoeken, enz.— <o>>tfL/\

mvdsv. van <m » »-» ^ — r: > l/n r » } a
2
U
!11

N v ^sscnen •

""

luirutLiiui^np op vogels jagt maken. -—

xn:ruojmXi(m\ de nesten nemen (uithalen). —

xn<ru<imasn\ luizen zoeken, luizen. - ^ «'

6^<8^ bamboe halen, gaan halen nit het

loscJi, — <miwni<ih\ katjang plukken.

(§^fr(nj>\ S. QMitn^ P. enB.(Mal.tjintjin).

,7?,™*?™^^ B. en BL. ring, vinger-

ring. — 6^rL;^r,g7^N diaraanten ring,

ring met diamanten. — u^*.nS tci m/j x.i asn am

«*?w gouden ring met een, twee o/drie

edelgesteenten.

(§^fls(nJ12\ SB. neef, nicht, (kind van een

ouder broeder of zuster .) — P^. *yi>™^

(§ ^JkMl P W ^(3^rLT^a.7n ivnrt w/J\of(3^>ru ?
«"-»^ ™# N

£#. in hooger o/ grooter mate ak; en in

dien zin ook meer als; te bovengaan in iets.

<§ ^h OT\J} P \\ — <ci *£ ? * ZU (Si w ? n

6 ^(TU) ^(KT) (M (TU) (Eljl \ <w <j^n,i^ij

M^iruM^ zie bij (CJ'-nj*^

(§ ^&<ru)~m (&afuiarui9\4r.&SS j^s>^,

«i^o^.- lof zij God! God zij geprezen!

mw6^ »u ^i *yu ru{\ zeggen : God zij ge-

prezen. — Na te hebben geniesd, spreekt

men de formula ook veelal uit, hardop of

bij zich self.

<§ -ttsOruitKI /l\ I. SB. golf, baar. — *jtj

<£u?iKi,'i<j^.n](M l
'i\

tot spel der golven strek-

ken. M7WMj\ nu eens zwemmende, dan

weer wadende, den stroom volgen. — //.

^n,nriji(s~ini*nji\ SB. het vierkante, veelal

met wegen doorsneden, voor het overige

met gras begroeide plein voor de wo-

ningen van regenten en districtshoofden.

(§^&cnJ)\ volg. llg. maar in de Preanger :

6^<itj-ncnip SB. pad, spoor, gemaaM door

bnffels en rhinocerossen , die er langs gingen.

Q . a
(§ ^frcrui am n am arm (xnji \ zie a™*™*™**

(§ ^arui 2 (xnnw — xn.njn*™/i* $B- roe Pen ?

luid roepen, schreeuwen. — G-*n-i *^^
itU2thrnj\ lietz.

<3 ^fr(fV) a£l (Ulfl\ SB. tapijt, karpet. Verg.

ojiMMnp en (^^tMJj.wiw

(§^ as? 2 asm (1^— °

^

? ^HJI^ ^' acnter e*~

kaar gaan; achter elkaar.— ^^^]^^V

zoomede de twee pantoen uitdmJckingen :
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chi
jj (isii (81 ah \ hetz. — xn im.t a^m mji\ een zeker

aantal personen achter elkander, of wel twee

aan twee achter elkaar doen loopen. —

(i^{uid(^a2(f,ri2iiv}ji\ van een (/root aantal per-

sonen : een lange stoet vormen, een lange

stoet vormend optrekken, zich voort be-

wegen, opmarcheren. — (^?6^^?^,k7^\

een plok menschen, die oo?(l-»^\ ook zva.

(?) 7 '^ * *
~>

MllUldlLXi (L71 (hf)jl \ f)V. 'tOl 1 Ul 3 ~-* 1 tl
T-J

< 1 1 1 ? L7/ IK (HI (KjI

6^(m2 asnSina.:)*T)ii!irinnrhi\k A.) — *22 ? «sjm\

^•a. M<vi*<vnp ook., gevolgd door i~mni<u\

of a?) iun -u) \ (van een veelheid) dikicijls te ver-

talen met: zcodat het een heele optogt

was; in optogt. Enz. — Verg. ^^»M"f

(§ ^z& arui asrj n \ Jav. klein . — G-^ru ^n w ?

^

zie (igrz(ib)i^mn(j^i^ii\ onaer (3^*&>n\\

(5 ~&k or\J} QJ)jl\ Jav. woud, bosch, elke met hout-,

struik- of rietgewas wild begroeide plaats,

wildernis.) ongebr. Verg. <mi^u\ — G^aju

(K.i^.-nimaJiJi\ zie bij (Ln 2 Mi oJinVi — itttl? ^?-t>*/*o^\

zva. .ujgi*

<§ ^faCClQJl ij\ SB. alles wat gebruikt wordt

bij wijze van dekkleed, onder een zadel

;

dekkJeed.

(§ ~&kcnj) 9J) n\ SB. schoon, fraai, sierlijk,

net, mooi, goed, fijn; ook, om den naam

van de ziehU nitt te noemen, voor pokken, de

pokken hebben .

—

Verg. rn ajt \en ^i *~n <m^w—

.

Kn6-^ni ;.?^.?/7^schoonheid, fraaiheid, sier-

Kjkheid.— ^G^r^^G^ni^\ lets doen om

de (het) schoonste o/mooiste; ook: wedijve-

ren in schoonheid. — uiG-^nji^p de aller-

schoonste, enz. — i.nt^G^inijjip zie bij

^miow — 6~i^) ru(tj^/i\ mvdsv.

(3 ^fk OrUl O \ Ar. &JLM , God.— G^a-iu ? asn G^a

/L7\ gew. en ook gesckrecen : G^n. n.i? luG^a

tt.i>\ God de allerhoogste

.

(3 ^fkonj) 2 (tTLl 2 (L/77 2 (KY) f) \zieciyii.i2Mi2*nnp

(§ ~&kcnj) (Ul n\ (Jav. .utitu <u/f\ he. nemen.)

g^a-tli ajijiG^i..ru
m
(u/i\ de Bengaalsche valk.

Eg. — xn.n.i(u.p SB. iemands naam aan-

nemen. — aiu iuo p*/\ lets doen om ie-

rnands welgevallen te verdienen. — mm

(ui(hh^\ een zegen trachten deelachtig te

worden, bv. door Item, die ter bedevaart gaat,

een eind toegs te hegeleiden, of den terugge-

keerden bedevaartganger een eerbiedigen groet

te gaan brengen. — iruu ^^1^1 (hi/j\ door

lets te doen een loon of belooning trachten

te kl'ijgen . — <»~J ru alt <lm ojiji \ zie bij <^n <lm mji n

»mG-^.,rvKu^\ een vlaag of vlagen van ver-

standsverbijstering hebben. ~~ (ijlen. K.)
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a. OCYo
ook: onwijs; bv . 0Ji<xm<HiaJi&MKnii&i9 vjasnq\

<§ ^t\crui (Ui fl\ Ar. aliph, naam vandeeerste

letter van het Arabische alphabet.— S^atu (u/j

6^krvi«ji^i(mji\ het Arabische alphabet,

als het eerste wat iemand die Arabisch

toil leeren of leeren lezen, zich dient eigen

te maken ; fig. de allereerste beginselen

van een taal; ook: beginnen zich toe te

leggen op een taal, door het alphabet te

gaan leeren.

G^frcnJl (&1 ft\ SB., de wereld; tijd. —

(Ar: J$\j£.) — 6^rw(?A(Hy)\ de wereld; deze

wereld. — 6^L<ru ie^06-i*<lw*<w?\ in dezen tijd.

6^rhi(&i~m rri tisn\ in dien tijd. — 6^*.™™

tLm2n.i\ de oude tijd; in ouden tijd; oud-

tljdS. 6-iAtU tE^C^OMI , hetZ. AJXTLflOff/T^N

ergens met der woon gevestigd zijn; ieU

beleven of zien gebeuren; er zijn; gebo-

ren zijn.

<§ ^^cay (&)/] \\— ^g^/x SB. roemeD, prij-

zen, loven om te vleijen. --< mo^/e^

lof, lofspraak om te vieijen; het roemen;

het zijn zin geven aan een kind.— 6^*xnzj m^\

bedorven, verwend. Verg. (ogiwii\en<^9cmt\\

(§ ^&(rU) (&i/J\ I SB. geleerd en hep. in de

hot agama. (Ar: J\-£>geleerd, geleerde, Jav.

wdbk.) —. 11 zie 6^ftg»\ en <M<fci*<M^p

(§ ^karvj OEJl n\ SB. verwelkt, verflensd; ver-

welken ; de bladen laten hangen ; — van

het gelaat of uiterlijh bedrukt. — Verg.

*? aWi \ en rut amw

(§ ^jk(nJl cY)\ SB. kast. (Port, almario of ar-

maria. Jav. wdbk.—) <3^kru nn (3^1,2 m%\ of

(3^rwr,<Kr>(w\ kast met glazen deuren, zooah

men veelal vindt in de waroengs, en waarin voor-

al manufacturen en derg. worden uitgestald.

(§ ^fkcrui (EJI OSY1[)\ SB. kenteeken, aandui-

ding, aanwijzing, voorteeken; adres van

een brief; beteekenis van een droom.—

(Ar: &c^&) (aru&iasn(Mji\ op iels wijzen,

iets beteekenen ; — iets aanduiden of voor-

spellen van een voorspellenden vogel ofdroom,

ook van een aardbeving of ander natuur-

verschijmel

.

(§ ^&(*\SI \ zie tun<ru\ en zie 'ook aldaar (unMnxn

(§^<m(§^<m<tn(M/l\ SB. met hoog

en lang uithalen van iemands ™<&p

<§ ^&<rui\ kw. (i^&(5^r&N SB. schutsel, schut-

ting; beschutting; alles wat, by mjze

van <wrm dient om dieren, bv. losloopend



6^l<wi\ 26 <3^A.(UIIH1/I\

v6e uit een aanplant te houden ; enz. —

mJ(Ci(m^\ zie bij (untruiw

<§ *&k(PU] \\ — (xnirlp SB. de pare bossen werpen

in de schuur; ook, maar dan met (Srf^tru^

Qi2(Mjl\ ah de Pass, vorm, met de moentjang

noot gooijen of werpen, bij het bantjoel.—

azitnjixnimjis iemand iets toegooijen, niet om

hem daarmee te raken. — <ci/n^»waiw^\ iets

iemand toegooijen, als voren; — met iets

... .. . o /
gOOljen, lets gOOljen. — a^arv^amiMjn^iff^

de centen opgooijen, bij het ^^m^n spelen;

iets omhoog of in de hoogte gooijen.

<§ ^kariJi (KYJ *>7 \ zva. ^<M*rn<n^\\

G^&ajifi (s^koJijj (§^2(U>jl 6^2

(L/)/}\ zie 6^^<^6^^6^M?^6-t**<L*p

<§ ^&aJ1 \ SB. &^a&Gj*&\ 1- veinzen, huichelen,

voorgeven, voorwenden; den schijn aan-

nemen van iets, ook van iets anders te doen

dan men inderduad doet, of iets niet te doen

dat men doet; kwansuis. 6^&<ru«m<Mji\ zich

houden, zich gedragen o/doen als of men

hem niet ziet of niet in het oog houdt;

doen als of iemand, bv. eengast, er niet is.

II naam pan een boom. Aegweras majus Bg.

<§*&k(lA\ SB. kalk, en wel de zoogenoemde

sirih kalk, die behalvt bij de betel ook tot wit-

ten en stueadoren wordt gebezigd.— <** am^^Atui \

naam van een plant, Calotropis gigantea

.

(§ ^AsOJl (HI f)\
SB. immers. — *7?<l,?<kt^\ en

iEi mi (Hiji \ hetz .
—

(§ ^fk (U) (HI
fl
\ een titel in het Bantamsche. K.

Op Soemedang betitelt men met 6^(l*<k^\ het

jong meisje, waarvan de moeder -n^.ux^x

maar devader slechts <e.?^n is. Verg. 6-±a^<m <u^w

(§ ~&k [(LA MY) 1 \ SB.
<3^*((Li

amy 6^k (u^ <™<^

ergens de rondte doen of rondloopen, om

iets te krijgen of magtig te worden; bv. in het

bosch, zoekende . iaar de een of ander plant .

(§ ^&{(L/12 (KYI fj \ zie ^^w

6 ^kf(U)(Kn\ Afrika.

<§^&nuiinJin\ April.

(§^^(Sl(KYl/j\ SB. keurig, zorgvuldig, net,

keurig net.

<§ ^&(Ui 2 (KYI
ft
\ SB. een schaamlap. K. ooh

benaming van een kleedingstuk, dat be-

hoort tot den tooi der dansmeiden.

—

(§ *£&(n (Ul dSYIf]\ SB. van een hind: dol zijn

op iemand; niet aftekrijgen of niet afteslaan

zijn van iemand.

<§ ^fk(UiOJIfj\ SB. zwak, magteloos, teer;—

van wapens: stomp, bot, na scherp te zijn
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geweest; — van menscken: afgetakeld zijn,

wat depotitie betreft.— t^^^ft^™^ °P

zijn allermmst. w^iM^^M^Ng?™?**

£?<m^ spreekw. laten ze min zijn (mijn kleeren)

als ik maar wat aan tieb; ook: laat ik

maar mager zijn, alsik maar in Eleven blijf.

(S ^k(UJ(Mfj\ km. o. a. zva. ^htSw— <5-^g#

^«^n ££. staartriem. — (^™6^^r

rcam vara ^f bamboesoort, (Rg.) die mm ook

(3j*(8i nsn <ru \ noemt .
—

(§ ^fr(Ul (TUI fl\
SB. in het geheugen hebben,

vanbuiten kennen; voorts: S. tc>8i<cis B. (van

een aanzienlijke) kennen, weten; bekend met

lets, zoo alsbv. een weg. Het woord is oor-

spronkelijk Arabisch. — oo^O?^ zicn

lets in het geheugen prenten; lets van buiten

leeren. — (3^k(urua<^\ een goed 0/ sterk

geheugen hebben.

(§ ^&aj> azjarn p\ ^ ^^^

(§ ^frM (&1 fj\ SB. een soort gebak of koek,

waarvan rijstmeel het hoofdbestanddeel is.

<§ ^sfc <vi \\ -- ™ Ss n &#. naast wmand of, van twee

personen, regts en linksww iemand zitten, gaan

of rijden; oo& mwoimJ omstuwen, omgeven.

<3^fk(UJ^ — «n^ en «n«Jj£ri2<>aji\ zie bij <Cj\\

/o/Ki^(3^(t|\ leeuwerik. Rg.)

(§ ^rtJJ \ /. & en P. ^n An (in de spreektaal ook

-mens) zoomede G-*«a»n maar dit is slechts

bij de hoogere standen in gebruik, (volgens

Reg. Tj. is het ook P.) B. jongere broeder

o/ zuster. Van zijn 6 -t*«S sprekende tot een

meerdere wordt ^ «^ voorgevoegd. En wil men

een jongere vriendelijk of beleefd aanspreken,

dan bezigt men G^tS \\— <*^™ <*" ' «"'^ jongere

broeder <?/ zuster, van man of vrouw (echtge-

nootm).Verg.^M\en*a^™«W*-' (L™,N (•
m

)

tot jongere broeder of zuster hebben; waar

z66 o«Sx afccAfo gehuikelijk als men de

kinderen uit een Tiuisgezin geregeld, zooaU

zij op elkaar volgen, opnoemt. — ^^^

Mo«S<™&^»fl**<" het vorige jaar.

—

Perg. bij H^l^ — G-^w» KT?N ^e oudere

broeder (zuster) en wet onmiddelijk boven

hem (haar), zijn van. Welk adi is dit?

11. Skr. ddi, uitmuntend, de of het

eerste, en adi opper- in zamenstellin-

gen. Jav. wdbk. In het Soendasch behalve

in eigennamen, ook nog in <3m*mw

(Skr. adiputi) een titel die door de

Regering, bij wijze van belooning wordt

verlemd aan een regent, als een hoogeren

titel dan .^$<Wjnn In het dagelyksch leven
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bezigt men vdor6-zA(Ui(uiasn\ dikwyls aaajiams

Q Q QO
bljv. (if^n am wi cut nsn\ M/jajri(idKuasn\ enz. Verg.

1§*£&(IJ}\ SB. g^aw (hi \ de portuur van

iemand.— dji6^k(i^\ SB. ((Wi6-z*'~n<ioi\ mvdsv.)

vecliten, uit eigen beweging of omdat ze

(W <3-iJk(lJI (H7) 2 (HTJI \\ — (CI (Wi, \ S. (& (CD (HTJ1 \ B. ( «^7 **! &J)\

^(o->i(UD^\ mvdsv.) spelen (een of ander

kansspel.) — tmivuia^himaaix kom aan, laten

wij gaan spelen.— ^a^iimnM^s daarn. in

gebr. «naa.a^arm\ hanen laten vecliten. Pass.

(iji6~^i(i^(hii g anji wm. cLn^riitrwMJiazicM/is vliegers

laten kampen, t. w. door ze op te laten en

dan de touwen tegen elkaar te doen schuren;

hg. wiens vliegertouw Jiet eerst breekt, is de

verliezer. — cci (tawn <wi\ paarden tegen elkaar

laten rennen; een wedloop van paarden

houden. — xn(ua.tKntuan<ka^A(Hi^\ met zijn

bevalligheid of welgemaaktheid in het

strijdperk treden tegen die van een ander.

<ci(io>/K7iaii(rnq(Lm<HTJi\ eflZ.— xntuaajian^^ S. ta

ai?j?o^\ B. van twee personen: iemand

uitnoodigen om te spelen {een of ander

kansspel); naderen van het eene vliegertouw

tot het ander ; aanvallenderwijs of tarten-

derwijs naderen van den eenen vechthaan

tot den ander. — <c?^m??0£^\ S. orew^^N

B. iemand of een dier doen strijden of

kampen met een ander; vliegers laten kam-

pen; iets zooals een hoedanigheid of vermo-

gen onderwerpen aan een vergelijkend

onderzoek, ten einde uittemaken welke van

de betrokken partijen die hoedanigheid of dat

vermogen het meest bezit; iets meten (fig.)

met iets anders; menschen tegen elkander

opstoken. —: o^*^7?*o^?o^\ voor: elk-

ander zoenen. — ro actjihi zaa^i 2 (U2(u}jf\ met

de vuisten vechten. — tuiajia^dJtiHi^s S. <w

(ua$(hn(HTfi\ B. krakeel, geschil; twist of

geschil hebben. — cuans S. m(iQ(htji\ B.

twist, procedure, enz. twisten, procederen,

enz.— (Zjiw(kw2chiji\ S. oo]m?(k^\ B. over iets

een proces voeren; om iets twisten, enz.

(uajt(mcijj\QQXi proces beginnen; iets in proces

gooijen. Pass. && &ji cm <u ^,w — ajitmcvytvitHijis

S. ajicmajii!Hianji\ B. strijdperk, vechtplaats,

renbaan. — (vtci^tuiwyis S. (E^ccn<hna<i^\ B. te-

genspreken, opstrijden, tegenstribbelen (met

woorden.)— <&?->? <i^<?/>»?<w7#\ I- mvdsv. van

(ui(vjj(Hyi2ikajj\ (door meer als een persoon) —

2e iets, waarover twist, geschil ofderg. kan

of moet kornen, opwerpen, in de wereld
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schoppen. — i8iu-tao?w^\ S.ypow^

B. iets om over te twisten of geschil over

te hebben; twistappel. — <cn^<ci*^\ /.

de stijlen van een huis, twee aan twee,

met de twee verbindingsbalken of dwars-

leggers (een van boven en een van onderen)

in elkaar zetten, ten einde bij het opzetten

van het huis, zocfn vak in eens te kunnen

opzetten. En zoo zegt men bv m z^ <o irn nw z

oaa^w — 2e stoken, kwaadstoken. —

<joioi(m(ioj,
rii(i^(8i(tjj!Ki\ Spreekw. kwaad sto-

ken, onrust stoken, vooral door oorblazing en

achterhlap. Bv. (MtnjiamtFJifxmiffityxncLy'TiaK

/8i (kji cm ten euw

—

G^aaqun (uz (U^ari^\ S. ojkuoaji

(HI -J1 (IM. (H1

1

i<j\ B. ($*) zich bevinden tegenover

iemand, staan vlak, regt tegenover iemand,

ook tegen elkaar over. — ^ow^^n

het meet bv. voor gcbak, kneden. Verg

.

(§ s£&(LJ) 2 P \ en gew. 6~&&n 1 ? 6^*<w> z ? \ SB. ei

!

och wat!

<3^&&J/9\ ook wel ftj>{\ SB. och! och! he-

laas! en als uitroep, afgeperst door pijn:

ai! auw!

muM/j\ SB. tellen van een paard. <§-£A<iy<wi

6^A(hn/l\ hetz. maar minder gebr. — 6^^ tut

(LUM(Kni^(i,iiz(U2^\ Spreekw. pronken met

een andermans goed. — xnen&noMCHiziH^^

een paard doen tellen, in de tel doen gaan.

Verg. asm^z-rvizs en cuhm/jw

(wi(Hiq6^Mri(iJi(hi^/l\ tijger, die de gedaante

van een vrouw heeft aangenomen, en

als eigenlijk een tijger te zijn, slechts

kenbaar is aan het ontbreken van de gleuf

onder den neus. Vooral in de maand Moeloed

vertoonen dergelijke tijgers zich in de dorpen

en komen zelfs in de woningen. Verg.

teixptKnaKUKmajtim^ volg. K. (zva. 6^A^zui imji

6^A<nan(hn/i\) bij «so* Verg. ook (&iwgfl*J)

trj(K7^\ Jav. wdbk. bij rm«5jw

(§ ^tis&J} 2 (HI fl W — cci(i3izMfi\ zie bij (wzoajiw—

Kn(i^z(Hr(Hiji\ zie bij 6^a.^)\\

6 ^&&J) (KYI n\ SB. staan, Hggen of zitten

tegen iemand aan, van iemand; — staan of

leggen tegen iets aan, van iets. — o<w»<m»?*3t/\

iets plaatsen, zetten, enz. tegen iets aan,

bijv. een tafel tegen den muur aan.

6 ^&(W] (KYI n\ SB. metselspecie (kalkr zand

en water) — <ct^»™#\ metselspecie maken;
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een veelkeid van ingredienten mengen, onder-

eenmengen, zamenkneden ; iets mengen

met iets anders. Verg. o^?*aa^s bij

G^aaj \aan het slot, en verg. ook xnamiruntrng m/iw

(§ *Z&(IJ1 OSY)
fl\

SB. gewoonte, gebruik;

iemands doorgaande wijze van zijn o/van

handelen;in zwang. (Ar. s^l^) — «n«^«sw^\

kuren hebben, lastig zijn, kunsten en ku-

ren verkoopen, vaneenpaard. — <§»Q^Kia am/js

(Pass. (intui(3^A(ia(tsnji\) een zekere wijze van

handelen geineenlijk volgen. — ajiG^uutasn

<iMoj)\ zoo als dat gebruikelijk is ; overeen-

komstig hetgeen gebruikelijk of de ge-

woonte is. — 6-^.dJi asp tin (hrnji \ zie bij <ui asm ^J}^

(§ ~&k&J19JI fj\ (de grondv. is na^w) SB. zich

reinigen Da den bijslaap. Verg. h^wky) (tsn/jw

En voorts: &.6^<w(Q(U!>jiji\ zich baden op

den veertigsten dag na de bevailing (Ar.

Jav. ^jjuljtS, bloedvloeijing na de be-

valliDg;«7iw. wdbh) — b. (s^Aa^ipurutdJi^ zich

baden, dadelijk na de bevalling. — c.

(3^(ty<riM~m(wtji\ zich baden na demaand-

stonden te hebben gehad. — f^tuniru/i\

Ar. ^Jqj^ haizl, de maandstonden.) —

Voor 0, b en c zegt men ook (cn(9i(ui(&^\\

(/at?.<^»*a^N zich het lijf wasschen tot

reiniging of verkoeling ; baden, zich baden.)

(§ *&k(W} an/) n \ 1. SB. regtvaardig, gereg-

tigheid, regt. (Ar. V^Ls) — <Kn6^k<&

rwanjis regtspraak, beregting, uitwijzing in

regten. — <w6^(batru<M^iKn<Esiji\ geregte

of verdiende straf. — <un(Kn(e,i^«n(Siinjioa^\

de regter. — 77&? l»o*^^^X7'^^'^^w*'r^ x

regter, regterlijk ambtenaar. //. SB. ge-

duldig, langmoedig, toegevend voor een

andermans foutenenverkeerdheden. (Wordt

verkL met wzmw)

(§ ^&(U) 2 (WJ) () \\— dn(i<M(nj)ji\ zeer plat voor

(nun <n o\\— G^uisn ^(3_b*iJ>? <rW)\ en (vn qG^iJidru/lx

zie bij 6^ia5ti^\\

(§ ^&(n(Wl (UW (tCI fj\ zie 6^L<rjaJt{

(§ ^fk(U) (Ed fj \ eigenn. Adam.

(§ ^&k(LJl cm fjCCl (LJ1 am n\ SB. razen en

tieren; razend boos zijn.

(§ s*Z$s(U) C1Y) (I \\ — "(i^AJior^N (ariji arflQ<i/i\ en xn

(tji cm z a-n^s zie ohashw— vri&j) am i (KU\ ook: SB*

een huis, schuur. of derg. in elkaar zetten.

(3^£sloQcmjls benaming voor ieder gebouw op

een erf als men spreekt van de gebouwen
7

groot en klein, die zich op een erf bevinden.—

(uixnQamj^s stel of pak kleeren, t. w. voor

mannen: een wn\ een umitK en een asnt*sni
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<0m waarbij nog Jcunnen komen: een ojkc^

<ht)/i\ e^ (K»(nj}(Ki\ een amasti\ en een ojhlq

(isii(m(HTj]\ Voor vrouwen: een aj><&i~ji\ een

»

<? ^& #*E[ OT7 /} \ SB. 6^i(Mj crn/i6^uj cm m/j \ WOr-

stelen, zich wring-en, zich in allerlei bog-

ten wringen, om uit iemands lianden te ont-

komen of om los te komen.

(§ ^frOJj (&? Q\ SB. beschaafdheid; beleefde

manieren ; beleefd zijn, wellevend zijn . [Ar.

Ot>V — <cim}M(htji\ tegenover iemand de

vormen in acht uemen; iemand wellevend

behandelen. — <Kn rn6^&iJia.:nji\ of ajichm

-h6^(in<c™ji\ onbeschofte vent! jij, onbe-

schofte vent!

(§ ^&0£\\ I. «n<&\ S. o^^/N B. zich oe-

fenen in lets, zooals in een elmoe; ook door

lezen, bv . in den koran; voorts een boek over de

godsdienst en godsdienstige ondericerpen, ook

een heldendicht, zooals bv. de Rama of een
j

werk, zooals liet (viajiCKathn^KEjKp^s lezen.

<i7)& (ui°i<icr)(ij>\ zich spreuken of in den

vorm van spreuken uitgedrukte nuttige

lessen, door ze te lezen in het geheugen

prenten, zoodat men ze kan aanhalen. o«^

6^cm&i\ dat lezen van gebeden of uit den

koran, dat de priester behoort te kennen en

den priesterleerling wordt onderwezen. 00?

&\ en o->7(Ofl^N mvdsv. (van meer als een

pers .) Verg . <eji<kh\ en aridiw

JI. 6^(&\ SB. achting en eerbied; de-

ferentie, die men iemand betoont of voor hem

Jieeft. — iuxn<&\ S. ajixaaj)(Mji\ B. gelds-

waarde van een vooncerp, zooals van iets,

dat werd gestolen of dat men verloor. Bv*

ci^n ni rim ®i(3^k(tq St (U rut iui tni aj)m ^1(3 _^*ffvjj w Verg.

am cm w— acxon^m anj\ N iemand achten, eeren of

waarderen ; aan iets waarde hechten. (Jav.

im&\ waarde of prijs van iets ; van waarde,

kostbaar; waard zijn.

(?^ft£J"\ ong. mok\ SB. (m-na^s mvdsv.)

voorwaarts gaan, vooruit gaan, vooruit-

komen, vorderen, ook van iets, zooals bv. van

den handel, dien men drijft. — <»i«yto*<N^\

troepen doen avanceeren ; iets vooruitschui-

ven, in het alg. iets, ook een schip, doen

vooruit gaan 0/vooruit brengen; menschen

zenden naar het slagveld, om te vechten;

een mededienstpligtige tijdelijk voor zich

doen uitkomen; met verlof van hoogerhand,

iemand, terwijl men zelf verantwoordelijk

Myft, voor goed in zijn plaats stellen;
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een feest (wriaMd^uHiji^ vervroegen, doen

plaats hebben, vroeger dan eerst net plan

Was. — cSi (u a^arn 2 (hnj\\ Pass.

^^fl^PN zva. <Lsa<k»{\\

(§ ^9k Q£? P \ SB. (s^k&
$
(3^a.(& $ \ uitroep : hoe

!

wat ! wat moet dat nu beteekenen ! ook

zva. (3-iA.rm(3-iA^N en (3-&&i6^&i\\

(§ ^&0& rtSTI (Un/j\ SB. verwonderlijk, ver-

wonderingswaard; van de werken Gods,

van Gods tcegen, enz.: onbegrijpelijk of

ondoorgrondelijk voor den mensch. Ar.

^o\j3T\£., dit het meerv. van Ju^^acs^.

<§^&0&:\ SB. ifii<3^L<»£\ leeren, onderwijs

krijgen, dat genieten. — kki&\ een dier,

zooals een paard, dresseren. — (d^m^\

de proef nemen van iets, lets proberen,

ook lets, zooals een ring, om te zien of die

mst. — <3^«i£ni<ynji\ ongedresseerd, ODge-

oefend, ook: nog niet goed gedresseerd van een

paard, een buffel, en een rund. Verg. vnanw

(Jav. (undK-nanji^ geoefend, gedresseerd.)

001-^6^^\ nietrgenoego/niets geleerd heb-

ben; ook en dan veelal oS^^^^n zeer belee-

digendscheMwoordvoor denSoendanees, ongeveer

ons vlegel! lompert! ongemanierde kerel!

&^fr(US\ SB. stok, korte staak; stokken,

zooals men bij het koffijplanten bezigt, om,

in den grond gestoken, deplaatsen aan te dui-

den, waar de plantkuilen moeten worden ge-

maakL — «a$K\ adjirs plaatsen. Verg.

au)nn\ en ^^^ <*57 N

(§ ^/k to&? \ zie a^w

a\ zva.

<§ ^fls(l£\ (KH fj \ zie «^*^nn

6:.~&s&£\ cnj) [)\ SB. levenseinde, stervens-

stond, uiteinde. (Ar. Aa-U adjal.) —

aan zijn levenseind gekomen, overleden,

dood. — (KicuKtm 6^iKvw(EA (ij) asn/i\ komen

te.sterven, overlijden

(§ ^ka&cnj) n\\ — 00^15^ SB. met behulp

van een langen stok of bamboe iets dat

hoog hangt, afstooten of afnemen ; vruchten,

door den stok of bamboe er van onder

tegen aan te brengen, afwippen. — Verg.

£}i(U(yrnji>H — ai) (uziru tru m6^a(M(iji\ spreekv).

voor: iets wat niet mogelijk is, willen of

najagen.

(§ ^&a& 2 arm n \ SB. ^.w^^a***™*^

onophoudelijk hun best doen om door

springen vrij te komen, van vogels in km
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kooi, van herten in hun kokken en van paarden die

los willen; — bij herhalingtegen de tralies op

vliegen om er uit te komen, van een woddenden

gevangene, ook van een krankzinnige, die in een

pandjara is opgesloten; door onoplioudelijk

.
sprongen te nemen trachteii zicli los te

rukken, vaniemand die vast wordt gehouden.

(3 ^&0£?'(lJ) (HI
fl\

Europ. adjudant.

(§ ^&(l£\ cm fl\
een soort wilde hond. Canis

rutilans. Bg.

<§ ^&kO£? om f)\ SB. de standaard, waarop

de palita staat.

(§^&(l&\ zie akw

(§ s£#sd£5\\ — o&^ zie bij 6^a(uojiji\\ 6^l

G) z"
aKtniMTjl^ zie oij tFitnasiqw

<§ ^&(UU) \ SB. I. zijn, aanwezig zijn, zich

ergens bevinden, ergens zijn; voorhanden ;
—

er was eens, er waren eens, aan den aan-

hef van een vertelling of verhaal. — ojiahtHi

<Ktini6^^iuji(isnrijiu
i

7\j9(3^k{iJi\ de lengte haal-

de wel dertig asta. — (Ln(tvitt£n2(mj)\ er iets

doen zijn; maken of zorgen dat iets er

is; iets produceren; zich iemand of iets

scheppen.— oji(3^&mji(3^&(uia\ zooveel er is;

wat er is; wat er maar is. — (mG^wkms

zoo velen er zijn; al wat er is; al wat ik

heb. in<rh(m(WM(iJi6^&w6-^2<Hi(isr)(Ki\ koop-

mansgoederen waarmee winst zal (zou)

zijn te maken.

11. zva, <LsMf<&?{\ en ojitM0M\ opdat.

(§^&(UU)\ zie <i^wn\

(§ ^k(UVJ \ (Jav. (untubp schoon, mooi, lief,

van een vrouw.) r^i^(i^iKTjj6^kaAJi\ zie bij
rn

tn in thnji w

(3 ~&k(Ul/l 9\ Mai. vader; betiteling in net

Tjiandjoersche van een man van gevorderden

leeftijd uit de volksklasse.

(? ~&k(UU) 2 P \ /. SB. neerslaan, neergeslagen,

van pare, door wind, regen of eigen zwaarte

.

11. (3^>w2^ ^^A(LU2^(un^nn\ SB. van Tiet

^/rj (K>7//N van velen: aanhoudend en met

nagenoeg gelijktijdig uitzetten en laten

dalen van de stem.

(§ ^fkCUUj !>\ <g?M/j{\ zie <majuj9\\

(§ ^fkdfl/J (hCI fl\ <mnAJj(mji\ zie mamji*

(3 ~&MUUj 2 (HI fl \\ — (&(wi2(mji\ SB. gewigten,

inhoudsmaten of in het algemeen wadahs

vergelijken met dergelijke gewigten, inhouds-

maten of wadahs; de gewigten of maten bij

een pakhuis in gebruik, verifieren, door ver-

gelijking met de zoogenaamde slapers.

(§~fr(UiA2(Hl\ SB. nu, tegenwoordig, op



$,i*<toW#tti^\\ 34 6^AQJU\

dit oogenblik. — oj>6^*<£m9M\ nuo/alsnu,

met nadruk gezegd. — ^^u^MOM^ter*

stond, nu terstond, op staanden voet. —

6iyMi8*<K?im«£?? nu tegenwoordig, dezer

dagen

.

6 *3k(Ul/9 (Ml
fl

\\ — xn(uui<Knji\ SB. zeven, zif-

ten. 6~i*(LM<K7i(Hiii\ zeef» wan. — (h^kaAJKyntn

ni&itab(HTi(<Hi\ spreekw. o. a. voor: met een

klein kapitaal kan men ook slechts een

betrekkelijk kleine winst maken.

(§ ^&(UUI asnfl\ SB. vers van den koran

ook van een boek over de godsdienst of

over godsdienstige onderwerpen hande-

lend. Ar. &p\ — «^<i^^a^\ de ajats,

onder het zingende lezen of opzeggen, af-

scheiden en na ieder ajat even ophouden.

<§ ^fkOJU) (&)n \ SB. langzaam, bedaard, kalm,

zonder zich op te winden of driftig te

maken, van sprekenj niet scherp van tabah.

Verg . <™<xmbMji^

1s ^tUW OEJI fj\i — «naAA^tiHTji\ SB. op een

huts of derg. dakbedekking inschuiven of

aanbrengen, daar waar verwisseling of re-

paratie noodig is; de bedekking van een

huis of derg., ook de matten zitting van een

stod repareren ; — inboeten

.

<§~&k(UUI\ SB. (ui6^(uu(3-i*(iM\ een rij vor-

men, van aan elhaar gebonden personen ; een

lange strook vormen van dingen, zooals bv.

karhnbongs, die aan elkaar werden geknoopt.

ffo^\ z66 aan elkaar gebonden dat een rij

of lange strook wordt gevormd.

(§ ^k(UVI (§ ^k(LM cm\ SB. staan of loopen

naast elkander, met den arm om elkaars

hals geslagen, van twee of meer persoonen.

(§*£&(&! fl\ S. redewoordje voor op eten en

ophappen, dikwijls onvertaalbaar, soms terug

te geven met hap.— Bv. G^&i^tnnfKii'riaj)

(uwHTi(to/i\ hap, zei ik en at het op. — 6^kaxe~.

<HriiHn^(8i(unaj)£i2iKiji\ hap, zei ik en hapte

het op.

(§ ^&OEJ1\ zie (vmnji*

Q
(§ ^&k(E/l (Kl

fl\
zie iun tzjiMqw

(§ *&k(EJ] (K) fj\ zva. (wi (E^anjiw

(§ ^#s(E/f
cY) PN zie ^-n^w

Q
(§ ^GBini arm n\ Roll, admiraal.

(§ *&k(EJI (UUI 2 om\ zie [aj^Mjiicfnw

($K^fkCEi) (ten rjKi — o (ea <kttji\ SB. verwoed

aanvallen of vechten; strijden als een

razende; als razenS of in dolle woede om

zich heen moorden; een slagting aanrig-
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ten ergens; de bevolking van een plaats uit-

moorden ; ook hevig schreeuwen en dwin-

gen, om den zin te krijgen, van een kind, —

(Ulan beji <tw\ iemands verwoed aanvallen of

vechten, enz. — cuiEJiiKnjf\ voorvechter,

groot held. — ^^«kti^(3^i^i*o^\ razen en

tieren.

(§ *£&(Eft RSW ft \ in Jiet Buitenzorgsche en Ban-

tamsche zva. mm?w Rg.K. (Mai. zeer,

bovenmate . P.)

<§ ^&k (Eft &SV ft \ SB . verlof of permissie vra-

gen om keen tegaan, terug te keeren of achter

te blijven. — (u&msniHip ketz. en oolc af-

seheid nemen van iemand. oji <&i asn m<r8>^

oorlof vragen om terug te keeren. (&<£>

aSidCKi/j^ voor iemand permissie vragen,

bv. om den vrager ergens keen te mogen

volgen; iemand ergens in dienst, voor korter

of langer tijd, te leen vragen, aan zijn

meester . — <ui(&i<&ni(hn^uni\ (zie de aan-
Mb x

roeping, die de toekang pantoen doet vooraf-

gaan aan zijn voordragt, big H 1^^ //.)

—

smeek ik dat mijn stem mij niet zal

verlaten, maar mij getrouw blijven tot

aan het einde van mijn voordragt.

(§ *&s(&)(Mft\ SB. zoet van smaak. —- <Li*«J

(KfirniKns naam van een Ukkernij. 6^<&mS&

zva. (Eji(MQJi(3i\ — (&j}(3^A(&iaj>ji\ van het ga-

ren, dat, na met <*5i<nt2*#.\ te zijn behandeld,

niet toil rood worden; t. w. het ondergaat

een bewerking met moentjang, wordt

vervolgens eenigen tijd aan de lucht bloot-

gesteld en dan nogmaals behandeld met

tjangkoedoe. Rg. K.)

(§ ~fr(Eft aV)/l\ SB. werk (Ar. V^) voor-

al, en dan met cwam(n(vi(3^(vi(njtji\ er nevens

in gebruik, liefdewerk, liefdedienst, goed

werk; voorts b^(EA<njyi\ bij wijze van goed

werk of liefdedienst iets geven, uitleenen,

enz.; ooh het werk verrigten voor iemand,

en in het algem. iets verrigten. Tot amal

brengt men o. a. het planten van boomen

langs een weg, opdat de voorbijgangers zich

zullen kunnen laven aan de vruchten of genot

hebben van de schaduw ; het uitleenen van

godsdienstige boeken en derg. enz. — <c?<e/i

MjKmjf\ iets verrigten, geven, uitleenen,

enz. bij wijze van goed werk of liefde-

dienst. — (miE^frugonjie-^(njt\ een elmoe of

elmoe's onderwijzen; hierbij wordt betaling

nooit vooruit bedongen. — <vn<EiiruiiMt&<Kn

<LiA<w?fl\ en.
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Gi^&OEJ) arUl
fl\

SB. dorpspriester. Verg

.

j&. i0& bergen, bewaren, wegsluiten, weg-^

leggen, sparen; iets, bv. een djimat, ook

medicijnen, er op uahouden of wel die

in huis hebben, zoodat men ze in

voorraad heeft . — (mfEiSi^midonj^ iets ber-

gen; ook vee, dat over dag losloopt, bv

pluimvee,
f

s avonds opsluiten in de hokken.—

di(m<zj*3%Mt(HTji\ yoor of ten behoeve van

iemand iets bergen, opbergen, wegsluiten.

Bv. &aM(^\(Ciiixnm^i^i^2^i^9^(m(ru(EA e'n\i

<&iKn<E*3najn'£}2Qaji\ voor of ten behoeve

van iemand iets bewaren. Bv. ajj^n\ ^?^^n

a a a O a
<tC9 (V) <is>* (tJ) asn ajio (ea-ui ? ctm bfiz&rie— (trn oji i\ji cun w —
P asij (l

5 ck\j Co (j
s

oji «t) obi3 $ \ zie iunni(LU}\ ook wordt zoo ge-

noemd de vrouw, die als kindermeid dienst

doet bij de kinderen van een regent en

gekozen is uit de bloedverwanten van de

regentsvrouw. — Verg. ^2&(m/j\

(§ ^&(E/I ~J] 9\ I. zva njcrr^w Reg.Tj.lL8B.

boosaardig, kwaadaardig, maar slechts

in geschriften in dezen zin gebruikelijk,

(Buiten de Preanger ookzva. czj>(*p\en (&i<£n^

K.) JaV. aJTHEJI-JlfW

(§^ (E/f cJI \ 8B. laag van pare in de rijst-

sckuur.— cci(eji^i\ uitgespreid liggen.— arm

ab(3-&(&i^i(3^i(EJi^\ belegd ; belegd met

matten. — 6^a<ea^achh&i j^\ grenst aan; ook

ligt digt bij die van, enz., van iemands sa-

wah. — iui(Eji^ini(hnjj\ een kamer of derg.

beleggen bv. met matten; id een stoel, de

plaats waar men zit, enz. bv. met de huid

van een dier, een matje of derg. — «*»&£*.<&?

~jini(m/i\ ook van iemands zitten, met iets,

zooals een matje of de huid van een dier

onder zich; op. ^o^^^a^N iets zooals

een mat uitspreiden; ook vruchten, aardap-

pelen, enz. zoodat ze niet aan een hoop liggen.—

(3^A.(Eji^jnicmj^\ zie ojh&i ocnjiVi

<§ ^fk(&) ~J)\ 8B, 6^L(zi3!'(3^m
(
iX\ zich ont-

nuchteren. Verg. (^^ (nj
\]

'K̂
J{^

(§ s&h(EQ ^Jl\ SB. of S. en dan <^(ea
(

2i\ als B.

of wel als mooijer woord, bijna. — (Mai.

hampir, genaderd; nabij; bijna. P.) Jav.

trj(un(E»~ji\ eenige gelijkheid of overeenkomst,

zweem.

(§^&(&) (*/) 2 acn n\ zie (/yo^w

(§^(E/l~Jl am fl \ geen bezwaar er in zien,

om op eigen eigen gezag gebruik te maken

van een ander mans geld of goed*
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G^kCEJ) ~JI cmfl\ 2. zie tS-xnw 22. SB. zwaar

van kleine voorwerpen, die men op het oog

niet voor zwaar zou houden, bv. van een zil-

veren penhouder, een gouden ting of ringetje

en derg. Verg. (dim^asr^/j^

§ ^As(EJ) ^J) cmJf
N SB. de van bilik vervaar-

digde en den vorm van een gelijkbeenigen

driehoek hebbende gevel van een huis.—

(Op Bandoeng (3^k^namj^\ op Buitenzorg

6^*(&i°i cmji\ K.) Bg. heeft abig-abig

.

(§ ^fk(&] (EJ) n\SB. ergens meezitten, meestaan,

enz.; ook, met (^tEJi^cun ah (3^0.(^1 <ejij^\ ernevens

in gebruik, bet gebed verrigten, doende en

sprekende zooals iemand, die als voorgan-

ger fungeert, doet en spreekt. (Ar: mamoen.)

§^^2W — <n)ki2\ S. own en xn£i\ B.
CO ca Ul

ruiken; door middel van den reuk lets waar-

nemen. mji(3-za(£j12(ki\ S. ^w G-^uuid on \ en^n^^t-

&M\ B.de reuk, dien iets van zich geeft.

—

(WtEA2(lJ)(W\OfmM2(3^(l^\S.(&Mg(V)Q^\ of

ah(ij)6^k(HTji\ en (&&tcci(Hiji\ B. ruiken aan iets;

iemandofietsbevuiken. — 6^a(3^a*t« dS^on/f^S.

6^A(3^k(M2(3^A(hn/i\ en(3^A(3^A,pi(^itfi/i\B. een lucht
w'f LCI <-' f

te ruiken krijgen, ruiken, in den neus heb-

ben of krijgen, zonder het voorwerp te zien

waarvan die lucht afkomstig is.

(§ ^& OEJt \ SB. moeder ; maar altijd verbonden
Cq

met den naam van een kind, gewoonlijk met

dien van het oudste, en wordt zoo een vrouw^

als Jiaar oudste kind bv. aji<-nn&\ Jieet, wel

(3^A(£i oj)ni(i^\ genoemd. Verg. «.m »n \\— Q^t&i&^&

&)\ uitroep van verrassing, zoowel van blijde

verrassing als van verrassing, gemengd me t

een aandoening van schrik: boe! — (tm6^*(&\

hetz. — Verg. G-zauk %6^m»k %\i

(§^ (El p \\ — oon SB. iets zooals em weg~

CO) cn

bosch of derg. begaan, betreden, gaan over

of op een weg, door een bosch.

(§ ^&h(Y) (&) p \ zva. 6^a(Si?w Vera. 6^ax,u\ 22.
(CO) ca y

(§ ^&Ofl <&) (HI
fj

\ ong. op Soemedang. — Jav.

ajn,rirzi(hn/i\ een rustbank, breede bank om op

te zitten en te slapen in een Javaansch huis.—

Volg. Bg. zva. crmcruzd^zarnJlK

(§^ (El 2(hO n\ 2. SB. liefhebben, zonder
CO oJt

dat die liefde wordt beantwoord; en bep.

ook verliefd, zonder dat die liefde wordt

beantwoord. Verg. <*m SiG^aqji <e^w — 22.

eigenn. Amboina, Ambon. — o^^e?^

Amboinees, Ambonnees.

(§ *zfk(&) \ /. SB. amber. — 22. SB. 6^*m6^<&i\
CO co °°

de, veelal aan een ringetje vereenigd en

met behulp daarvan aan de punt van een
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zakdoek geknoopte, ondervolgende werk-

tuigjes, ah: een tangetje om zich de

haartjes v?n den baard uit te trekken,

(wasnasnjis) — een werktuigje, om het oor

te reinigen, (*m?*7-n»m<ii\) — een tand-

stokertje, ((uttn/jixmiwiji^ — een spadeltje

of spaantje om de voor het sirihblad

benoodigde kalk uit het dcosje te schep-

pen, (M(^2r)rw(Hr^/l6-zA(iJi\ of (wnitrKUKHini

vfinjnmrij^6^k(ui\) — en eindelijk een mesje,

(<n(u<ri<u(u>2(3^A<rt(i\) — alles van zilver of

S^/kCoBI 9\ SB. zva. ojt(u(vu\ ten einde,

om, opdat, met oogmerk. — Zie ook

(u((£iq\\— Jav. Wdhh: tun [Si ^\ Jew.

(§ s&kCE/l'ri (Kl fl\
SB. het middengedeelte

van een kano, tusschen de twee tamboekoes

in; het middenstuk van een lisoeng^ tus-

schen. de twee ronde gaten in. K.

(§ *&s(jOEA (HTI n\ SB. I. bij het gezamenlijk

rijststampen in hetzelfde blok: den stamper

laten vallen, tegelijk met het vallen van

den stamper van de ander; voorts van

iHr>nitiM6~i*agji\ dow% twee of meer personen

m Jen dorp: op denzelfden dag, tegelijk;

van gotten of vreemdelingen, omdat ze alle-

maal op eem kwamen, talrijk zijn ergem; en

van het afgevuurd wordenvangeweren:tege-

lijk. — II. zie (sn^^s

<§ *&k(&9 <H (*JJ OS*)
fl

\ zie (tmni(^jiasn^

(§^ (€/f *>7 (tJJ mJi [i \ zie amni ^vujfw

(§ ~&k(&l nfazn crn/t^ z™ (J^fep

(§ *2&(&l (K77/J \\ — «niEiM^\ SB. bij menigte

afgewaaid of afgevallen op den grond of

onder den boom of struik liggen, van vruch-

ten en bloemen.

<§ ^&(&i (Knfl \ SB. of S. en ^ B.

drift, toorn, toornig zijn; voorts SB. zva.

<EwaSw

—

(m^thrnp toornig, boos of driftig

worden of zijn. o ki <kw tm/j\ ademen, ademha-

len. — a^£!(Kn(H^\ adem, ademhaling.

(J ^&(E/) OSYI
fl

\\ — (ci (eh asnji\ SB. iemand, het-

zij een onschuldige, hetzij een medepligtige in

de regtszaak betrekken, waarin men zelf

betrokken is.

(§ ^flsCEfl
fl

azn \ SB. lang uitblijven, van iemand

die werd uitgezonden; lang werk hebben

om te komen, van iemand die werd ontboden.

(§*£&(&) (UU)/i\\ — <o<E/i<i4^\ SB. erbijhan-

gen; er bij neerhangen.—- opm^Mj^JAmMAj^

er bij bengelen; er bij aanbengelen; fig.

met onnoodigen omhaal, zoodat een aantal
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woorden, die er bij gesleept worden, er als het

ware bij aanbengelen.

(J^p/?\ SB. voor een offermaal of maal,

waaraan velen deelnemen, op den grond of

op een tafel klaargezette rijst met toe-

spijzen, m^^\ een zoo aangeregt offer-

maal of maal; een tafel. — aao6~£A<&9\

enz.
:

— 07i S!\ klaarzetten, opzetten, van

eten. ra !?»£?? »^\ eten opzetten of klaar-

zetten. ^^Siacxaaj^s klaargezet, opgezet.

—

G)
(cmabcci(£n\ Tietz

.

(§ ^&k (E/f \\ — 6^*6^& <u? (My \ zii

JOJ\

zie onder 6-&<&i2\i
CO

(Oj€fi\ Zie <mfeAz\ en an/j op <&iqw— aji(ai&i\ zie

am rri\\

(£)i cci cmn\ zie bij (Kitun \ tp rru anji en a<J)i(U)\

^ a*
. .

(§^&(&l\ Zie (m(hn/j\

(3^fk(EA\ zie xnoap

6 ~&k(&i zie tviam \\T
~#\01 OTt}\ zva. amumtisnjj^ — 6-iA<ncm(3^A<nam\

ZVa . cnmnJt^h t an «sn^w — tpamG^rn cm \ zva. 6^a

tn(rn6^a.<nam\— Verg . Jav . JVdbk . op tnarrtw

(§ *4&am o\\ — (3^am^<unimji K S. bedoeling,

.doel, oogmerk. Verg. o <£?«? v en <w£tac

<§ <«S&0? Cftl 0\ — xavjtmtajnHTji SB. VOOr

iemand iets
y
zooals eten, werlc of winst over-

laten. Rg. — o>n<ro?»™*<wTy?\ iets voor

iemand overlaten.

(§ *&kam (HI fj\
verhorting van tern am a^n en,

vriendelijk of liefkozend sprekend, in plaats

daarvan in gebruik ; rnaar ook wordt 6^*amttnji\

gebezigd als titel voor kinderen van regenten,

in sommige streken slechts voor de dochters,

elders ook voor dezoons. — Verg. (3^«.j^^\

en apak\i

(§ ^Z& cm \ I. naam van zeker zeewier, (zostera

of Plocaria condida. Rg .) waarvan men

door koking een spoedig stollende gebonden

vloeistof verkrijgt, die gebruikt wordt bij het

CY CY
maken van geleijen. II. SB. 6^Aam6^A<m

-T7^\ zitten te praten en te lachen, ge-

durig lachen, van velen. — ^^<fcT7^6_-Arm

(h^kcm-n *on\ aanhoudend schreeuwen of

juichen, van velen.

(§ ~z& am (M fh \ betiteling, /. voor den zoon van

iemand
%

die gerekend wordt te behooren tot de

ojhhkmw 2e (voor den jongen^ die een £/»^n

tot vader, rnaar een vrouw uit de volksklasse

tot moefer heeft. Rg.) Ze bezigt men (LsKma^ \

6m een jongere hoffelijk of vriendelijk aan-

tespreken. 4* is het. een liefkozend nuampje.
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dut men bezigt tot eigen of tot andermans

kinderen; zva. ons mijn jongen, mijn ke-

reltje. Verg. tpak\ en ^fm^\

<3 ~&k am (*J) (M ft \ Augustus.

<3 ^kcrnnn/i ft\ SB. hoovaardig; zicli laten

voorstaan of verhoovaardigen op lets.—

(Licrn(nji2im/j\ op lets zich laten voorstaan

o/zich verhoovaardigen.— xnamfruz^n^im^

zich zelf ophemelen; op zijn verdiensten

stoffen of pochen. Verg. e£ewM^\

(§^ am CEftft \ SB. waardig, deftig, indruk-

wekkend, imposant ; een goede vertooning

maken ; — zwaar, van iemands stem .
—

oot)(£^\ aan iets, zooals een paard, een

wapen, een rijtuig, enz. een bijzondere waarde

hechten, en het daarom met buitengewoone

zorg behandelen. — jj
(Si6^Aam ieji/js vroeger:

acte van aanstelling, verleend door- den

regent aan een door hem tot een betrekking

benoemd inlandsch hoofd, maar tegenwoordig

bezigt men het woord gemeenlijk slechts voor

de acte van bevestiging, die aan een

dorpshoofd, bij zijn optreden, wo'rdt uit-

gereikt; zoomede voor biljet van aanslag

in landrente of heerendiensten.— (mS^

<m<|^\ is het Jav. ojKunam&iji* of (uvuicm

(vyi\ acte van investituur, enz. pachtbrief—

cunam(Eyi\ is K. I. van vnfnamz\en (U(CKncrm\\\

Verg. (im(Mazn(&n/i\i

(§ ^& am (&)\ SB. godsdienst ; religie .
—

(Skr. dgama
}

overlevering, overgeleverde

leer. Jav. Wdbh.)

(§ ^&am am ft\ SB. de hand, de vuist, ooh

een stok of wapen dreigende • opheffen

;

dreigen; een dreigende houding aanne-

men. 6-mam am/iS^cm ^j*^?n herhaaldelijk

dreigen. ^ om arm anji\ iets, zooals een stok

of zweep enz. dreigende opheffen.

(§ ^&Om \ zie cmrnanw

(§ ^tisCim \ Zie crnw

(3 ~z& am ft (§ ~z& ecu ft \ SB. veel plaats inne-

men, bv. van in een koffer of hist ge-

pakte Jcleeren, omdat zc niet netjes gevouwen

en op elkaar gelegd zijn.

<? ^z& (Ml P \ ong. — (5^oj ^^kxm $ \ S. in de dor-

pen wel voor: zadel, rijzadel. — Verg.

majicrus I.

(§^&(tzn\ SB. tegen elkander opvliegen, als

voorspel van het eigenlijke gevecht, van

veckthanen. -oo\ getrokken en in de

hand van een wapen, zooals em zwaard.—

(U)ctAm^\ veckthanen gedurende eenige



41 d^dkcn \acn<nsn(ri^nastiji\

oogenblikken laten vechten, om te zien

of ze elkaar staan. — cm imitfn 21x1^,1 an \ een

bloot zwaard in de hand houden. — ^m

(UdwunnKKi/is een elmoe die den bezitter

doet gerespecteerd, gevreesd zijn.

(§ ^z& (UTl \ SB. (3^k(cn(3^i7iini (ktjj\ rondloopen,

ronddraven, rondspringen, van een paard,

dat bv. uit den stal ontsnapte ofdat men losliet

op een veld om daar te weiden, enz.; voorts van

iemand: rondzwerven, buiten zijn woon-

plaats. — Ferff.6^A^i3)2(3^=^(hn^!hj)2(ci{hn/j\\

(§ ~&k (l?n[W — oct\ SB. een beest los laten

loopen; een vogel, dien men opgesloten

Meld, loslaten, ah zijnde nu mah of ge-

wend. — (LnamnKKi^AdJiq op gesoeden sa-

wahs buffels laten losloopen, laten weiden.

a& (W(&i(3^k(cnnr) cm/is iemand, die zijn woon-

plaats heeft verlaten en nu hier dan daar

zit; een zwerfziek individu, zwerver.

<§ ^frffcn (KYlf]\ zieQ^wji*

(§ ~&k KM (KYI P \ zie cvmMi^w

(§ s^&iazn (1ST) n \ SB. van een lioogte afspringen;

naar beneden springen. — 6^Cw(tsnji6~*(icn

nsn <*70\ bij herhaling naar beneden springen,

bv: Wh de gblbdbg op den grond, zooals

Mnderen wel spelenderwijs doen.

(3 ~&kQ/l fdZllGSY) yrt \\ — 6^n ^Tncisii/jG^vi {ten

«5f

r CYr CY

6 ^^nuncrnjjs zie (£5™^

(? ~&k (&n 2 (1ST) fj \grondw. tTmnsnp zietQwriasn/fw

6 ^fk nzrj (Mi n \ S. vnxir)isnji\ B. ingaan, bin-

nengaan.— «^<^ hetz. maar niet uiteigen

beweging, van daar voor: gaan, gezet worden

bv. in de gevangenis. (ooq^^^n SB.

ergens, bv. een dorp, binnengaan, binnen

koinen.— (ni irn^u ihrij^\ S. ^(^l£nasm^in\B t

iets ergens indoen, bv. gebrohkeld brood in

melk; iemand of iets ergens inbrengen.

a
6^fr(un\ SB. dienaar, dienstknecht, onder-

hoorige, onderdaan, zva. ixn%\ maar mooijer

of eerbiediger;— tegenover God: schepsel,

creatuur ; voorts B. en B. L. zeer nederig voorn.

van den eerstenpersoon; — tot den regent spre-

kende bezigt men 6^£iiJi(vr(Eii\\ — (Ar.

jo£) — (3^rm6^i?n\ onderhoorigfen ; de
Id OlI d 7

onderhoorigen van een regent of wadana,

dwz. de bevolking van zijn regentschap of zijn

distrikt.— 6^*1™ a^AVf iui ^o \ meid, dienst-

maagd. — tmxpi^ B. of mooijer als m en\ en

<c70/ru x verg. aid. — iemand dienen, tot

dienaar zijn. — «?a3o|(j^CT\ en ^^j\

s a . t .. a a
6~zAim\ zie ulj «*sr^<£^\\
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6 ~sfc am (Ml) n ^- ^^ (-?«*• ^^^ ^flt? -

wdbk.)

as* . of
& ^& am arm (W\ of volmt: 0?™^™*™™

CJb ^
axe^iruMs Sjaich Mohji ad-din Aid al-Qd-

* dir Djaildni, eigenn. van een, zooals de Soen-

danezen zeggen, afstammeling van Ali. Hij

wordt ook ieji ^ (SjkSi a^\ genoemd, en zou de

goeroe zijn geweest van de oj> <ru om\ of *y <^» <w *

Q o
(§ ^^v Om Cm

fj
\ Zie (3^k<E,i^icrnjl\\

(§ ^kam am fi\ zie xmxm^ I.

(§^*am\ lav. rood of roodbruin; grondv.

oJn\N Slechts gebr. in de Preanger in de za-

menstellingen met verkorting: Kn&\<^n^t\

en^^n drie termen, die mm bezigt by het

a&^ajHKriji spel, en wel naar gelang een, twee of

drie van de centen met de kruiszijde boven-

liggen.— Zie ook ^^™^^ffif en «tf«*™

<f *3k am 2 \ uitroep [minder gtpast tot een

meerdere) van ontevredenheid of te leurstel-

Ung, bij het niet zooveel ontvangen van iets

s ah men verlangt of hoopte; ongeveer: nu,

dat is ook de moeite waard! nu, dat zal ook

wat helpen! of derg. — voorts S. B. met

6^Hcm(i-*<&its er nevens ingebr. ah hetz.

misbruik maken van zijne positie iegenover

itmand\ al te ver gaan, verier ah waartoe

men door em omstandigheid is verpligt; steu-

nen of zich laten voor-taan op iets; en

ah uitroep: ja, omdat daarom

enz% 6^*1777 ?*7 *™ *o\ zva.v\ !̂ ^ntr
l
(mi(H1 ^

<§ Jfr(KYl\ SB. cijfer. — {Skr. angka. Jav.

wdbk.)

(§ J*vff&?2P\ SB. waan
;

verbeelding, voor-

stelling, meening. — In plaats van 6^k*™ ? ? x

zegt men wel <5-si«w*{\ (verg. aldaar) en

omgekeerd. — ^Sg^W??^ van iets door iemand

in zijn voorstelling of verbeelding gemaakt

worden tot iets anders.

(§ Jfrao7P\ SB. I. hoovaardig, trotsch.-

II. (plan, intentie. K.) - Verg. 6^^t^

en Jav. wdbk. op xmtKr^w

<3 Jik (HY) 2 P \ S. plan, oogmerk, intentie.—

Ah B. kan men tuiQut^Mj* of mm^^

gebruiken. - Verg.Q^&n en <§-aunj{v II.

(§J&(Kn(*Ofj\\— <mu*Mji\ zie <n^\\

(§ JfkaWOCI (Mfl
\ S. plan hebben ofgemaakt

bebben; ik heb (had) plan gemaakt.—

Ah B. kan men <u<0«<§-*»nfx of mm^

bezigen.

(§ Jk (krf\ S. cLcmtujis B. dringend, spoed-

vereischend, bv. van een last;— ook, of wel

i^Sn^Sns spoed! ah opschrift boven
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het nummer in een dienstbrief ook op het adres.

„ co.ry . CY Q
Vera. <itonwi\\ — Kaatai^ntkats en c^i itm thrm !HTjf\

S. <n(G}(m(nj}2i*aji\ B. spoed gaan zetten,

aanzitten achter lets; ook iemand die lets moet

halen of die moet komen, tot meerder spoed

maken aanzetten, en nader aandringen op

het onverwijld brengen of zenden van

iets.

(3 J&OlfiKn (Knn\ SB. vanille.

6 J& (ten
cyi /cw \ SB. van onderen tot boveni

beladen zijn.

(§ ^£& (HH (ISY) ff \ zie <m (K? asnjj\(i^r2 %a -^i\en (hi/jx™ w

a a
(&i to) asn fi\ zie <cn<H7<tsn^\\ — <& »m asn ni mji \ zie

Kn~f i (tti w— (uithii asii rui (un \ /iet anker \vinden .
—

Zie ook onder <u im asnjjw

(§ ^/k(HH2 (1ST) ft \ zie cm urn w

(§ *&k (KYI \ SB. naam van een muziefonstru-

ment.— Een zeker auntal van boven schuin

afgesneden bamboezen pijpen van verschillende

lengte en met losse stokjes er in zijn naast

elkander in een r>am geplaatst. Om het

instrument geluid te doen geven wordt het

schuddend bewogen.

<§ JfcffO? <rYlfjCm(Kn cmjj\ SB. van ie-

mands gang of loopen:. met gedurig op-

iemand

wippen van het lichaam: men vindt dit

zeer onwelvoegelijk.

(§ ^fk(H7i am (Kn \ zie o^
(§ ^&QJ (KYI \ zie a3itfiKh\\

(§ ^k(Kl 2 W — (3^k6£uuii(3^uKyi\ zie onder6~&M2\\

(§ ^&OJI 2 (HI n \\ — a-auHtHiMp SB. u

opzetten, op^token.

(§ ~&k(*JI \\ — (m^i^n2(tn/j\ SB. het kind in den

moederschoot, door opligten en zacht druk-

ken van den buik der vrouw, een weinig

omhoog brengen, op zijn plaats brengen.

Vera, omwh^^nn

(§ J&(n(JJI<isr*jl\ SB. spuit; lavement-

spuit.— td}vfiosaasnjf\ iemand o/^&bespuiten;

iemand een lavement geven.— ^eygHt^

*sn/l\ in de rondte spatten van water en derg.

ook van de ontlasting van dieren, zooals

buffets, ah die «n£ii\ terwijl ze loopen.

(§ JkfrJl arn
/f

NN ~ (ciGrn^ SB. op zijn tegen-

partij ingaan; vooruitdringen ; ook met

(MifcicQcm^ er nevens: op sterven liggen.

(§ ^&kQJ (MA W — tnif <ru\ zie 01] vfru\\

(§ ^fkCmdJIH^ — og^N SB. loochenen,

ontkennen, niet erkennen.

<§ J#s(Tf OTUI Snaam^van een lekkernij van ^»«n^^

(5^^0T>2\\ — *&arm\ Zie <uvf»ai\\
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6 Jk am 9 p w —PW — am (Hi d(Hii<w6^<yytgz (unwind of

(im(Hig(H7i(u6Jicfh2(un(Kt/i\ SB. van iels: be-
ast, —

'

driegen ; i» van iemand: door iets, de lieden

zich doen bedriegen of vergissen.

<3~&kam d/n 2 asn\ SB. lid, leden van bet

lichaam, zooals neus, handen, enz.— (unm

<u>«sm en 6~zkam(tj)(isn\ hetz.— Voorts 6J*am

cumnsn\ of d^am xi) asn\ ook iemands werk,

als Zijn ' bedrijf. — (t>n ? tew ? an6si anaj)asn\

niets om banden hebben. (Skr. angga

wdrttd, lijfsonderboud. Prof Kern.— Jav.

wdbk.)

(§ ~Z&crY7 2(Hl/l(§ ^&am2(hn
f]\

zie onder

(§ *£& cm \ SB. naam van ddt voor de Jcris, hetgeen

men bij een degen noemtporte-epee^ door lussen

bovenaan wordt de buiJcband heengetrokken.

(§^ cm \ SB. vast, niet veranderen, hetzelfde

blijven;gelijkmatig, geregeld, niet ongelijk;

(Jav . bepaling, vaststelling, wetsbepaling,

cy
wet.)— (3^kmi-n(K^\ bepaalde, voorgeschre-

ven a/vastgestelde portie o/'hoeveelheid.

—

CY
ahamnianjis zicb bouden aan de bepaalde

hoeveelheid, van geven; paarden laten loo-

pen, zooals ze loopen, dwz. ze niet inhouden

. CY
of aanzetten .— ten torn6~&amm^ \ zich hou-

den aan de bepaalde boeveelheid, bv. bij het

rijst koken aan een zekere hoeveelheidper per-

soon. — «sn td^cm tut tun (hi \ variabel, van daag

dit en morgen dat willen ; — ook ondoor-

dacht bandelen ofwel een warhoofd zijn?

(§ ~&k crn \ SB. I. veeleer, liever. — 6Jkcrrj6J*

<n?\ Jietz. en wat meer is; zelfs.— 77. SB.

wijn. — (Pers. >j-£Sn — 177. Harris SB.

leegzitten, leegloopen, niets uitvoeren, niets

. te doen hebben; fig van ids: ongebruikt

liggen, ongebruikt staan, bv. van een

lamp.— (un(hm(U(tui(Liiarn\ niet leeg kunnen

zitten; niet werkeloos kunnen zijn, ook

van den mond, en zoo van iemand: wel altijd

door willen eten. — (urn amnion^ tijdver-

drijf, tijdkorting.

(§ ^&cn cm £L^ CE/J(Hl/f\ de woorden waar-

mee de ronggengs veelal hun Hedges inleiden.

Beide zijn Javaansch: zie het Jav. wdbk. op

itm(nam\ en (najmai) rvyiw J)e Soendanees ver-

klaart het eerstemet «p«£\ en het tweede met

(§ s&k<V} (crn (KYI
fl\

naam van een woekerplant.

«< a
(§ ^&k( crn (ISY) n \ naam van een goede hout-

soort, Nauclea lanceolata. Rg

(§ s^facm asn/JW .— «~iom<isr^N SB. een letter-
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arbeid opstellen, schrijven; een naam, die

een zekere beteekenis heeft, zamenstellen.

(§ ^fram2(M/)\ S. djim^n2(tJij\ B. klaar, af-

gedaan, gedaan, voltooid, afgemaakt.

—

Vera. 6^.2 <rn 2 ^Jt/jw - t*h(rmM2(hn/i\ lets afma-

ken, voltooijen.- (m?M^(m2^\ S. i'"*°^

iKymaj)j\ S. volbragt, voltooid, klaar,

fferced. aJicrmaJi\ a^<3^(m2(Kj\ dJicrnz M~^k\

qji 5-uicm

2

»j) 2&\ S, (ka \ajiom oji ^a.\ B. na, nadat,

na het afgedaan zijn. — tuaihamzaji^anjis S.

(U(EJiTt(M2(M^ion!i\ B. einde, slot, besluit ; de

(het) achterste, laatste. — °rn^ ,,fl

|
N voorts,

daarop, vervolgens.

'(§ Jfiscm cnJl n\ SB. I. niet volgeladen, ligt-

geladen van eenvaartuig. — Very. a^-nnsnj^\

3^ — XI. SB. aSiGJJicmnrvis van te voren,

vooraf.

(§ *&kcm (TU1 n\ S. dKhnru^fy B. kussen; ooh

en dan 00k (HmakfEjiojKKns B. of BL. hoofd-

kussen

.

(5 ^fk om 2 P \ SB. hoog aarden komfoor.

«
nrLs

(§ ^z& cm (Lftfl \\ — (chcmtuj^ SB. lets opnemen,

beschouwen, bv. als een grap; — iema?id be-

schouwen en behandelen bv. als t-envricnd.—

(§ *£& cm \ SB. tusschenruimte ; afstand tus-

when iets en lets anders, ooh tusschen

twee personen, die bv. zamen hout sprok-

kelen; gaping, bv. van de planken van

een kist; — van elkander; verwijderd. —

akhi£li{Hi6Jjk(rh\ in de tegenwoordigheid

moeten blijven, zich niet mogen verwij-

deren van iemand. — «~)rroo<K7^\ zich op

een afstand houden, niet digtbij komen,

zich van iemand of iets verwijderen.

—

wyiorncm an,] \ mvdsv .— «£» '<fn &» 2 chtji \ iets van

iemand of iets verwij deren; iemand of iets ver-

wijderen, op een afstand doen zijn of blijven,

verwijderd doen blijven . Bv. <^<ru ^jwim^

. . O O a o ^ * *

(in cm (Kri 2 (to ~j1 n& <* n \\ — (t>n aaiG^kcmo (m^\ van

op een afstand.— 6^kam6~&arn (lh 00
/f\

zich een

weinig verwijderen ; wat achteruitgaan, bv.

van een hoornbeest, dot een stoot wil toebrengen .

(§ Jfr<£n (tn/)\ S. (ejim^ B. hart, gemoed,

binnenste. — <fe"rj?0-»»o*av in zijn hart 5 in

zijn binnenste. — cGixnan^p SB. bv. van

aardappels: ongaar zijn, eig. met een hart

zijn. — duQanjis SB. reikhalzend of smach-

tend verlangen naar een geliefd voorwerp;

smachtende om het terug te krijgen,

denken aan iets, dat verhren raakte.—

fiai&tmjl\ reikhalzend verlangen iemand

terug te zien en weer eens met hem te
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zijn.— (izm(m6-&.(ciffl
}

iv)ni\ een kwaad hart

toedragen aan iemand.

(§ ^AsCEn 2 (*0 ft \ SB. gekookte of op de een

of ander wijs bereide en vervolgens niet af-

gegoten groente; kooksel van vleesch of

v sch. — <£ifci9<m/i\ vleesch, vischof wel iets,

om bij icijze vnn groente ie gebruiken, koken

of stoven; aan schijfjes of stukjes gesne-

. o
den aardappelen stoven of koken. — ^o?

D
piziHT/i^ ongekookte groente, moeskruiden.

(5 *£&(& (Nlfl\ SB. de wird.— vficniiGG^kKntHip

een los gerucht; een berigt, dat is over-

gewaaid, maar nog bevestiging behoeft

of schijnt te behoeven. — 6^ro^~jj/i/w?\

dwarlwind, wervelwjnd. — (3^Snmji6^(8i

piMft^ van de tonen .van muziek of gezang:

zich laten hooren, nu eens hard dan weer

zacht; liefelijk, met geleidelijke over-

gangen van zacht in hard, en omgekeerd. —

<&§iMp buiten zitten om een frissehen

luchtstroom te krijgen, wat aftekoelen,

bv. '& avonds na een warmen dag. —

<w6^£itKi(tnji\ door den wind aangewaaid

en bewogen worden, bv. van een licht.—

^$^ot^om©i^6^o^<wt^\ haar oogen

waren als een Heat, dat door den wind

wordt bewogen. Voorts itai^^k&pranp ooh

bewaaid raken, van iemand, die buiten zit,

bv. om een luchtje te scheppen.

(§ ^tsCCl 2 (K)fl\\
— ok]?m^ SB. vee weiden

o/hoeden; ganzeu hoe&en. — moct^m^n hij

die het weidende vee in het oog houdt,

er op past; de herder.— ajit&KMM^ iemand,

die bij wijze van kostwinning een of ander

vee
)
ooh pluimvee^ zoo als ganzen of eenden

hoedt; hoeder daarvan van beroep. (vn&n <hwji

6-xk(&2cmji\ herdersjongen. — J3niMW|\

iemands begeerten of wenschen vervullen

;

iemand, in alles wat hij wil of verlangt,

zijn zin geven.

(§ ^& (d \ SB. mager, schraal, slecht van

grond. — Verg. (Kifq
{
amarnji\\

(§ ^ffsCd \ Ong. — «S(3-J*§?\ S. aSiitrnnnEitM^ B.

(Ui(K7imiE,iM/l\ B. en BL. zich het hoofd haar

wasschen, zich het hoofd reinigen.

(§ ^&OS? asn
fj

\ S. B. hevig, hard, met kracht,

van siaan en trappen. — <£t<Kn<tsHtaajj\ streng

zijn op iets, zooah op het stuk van

politie.

(§ ^k(d 2 &SY)
fl

\ zva. tM2<zn\\ - Qit<8n<3^«nt

(tsnfi\ zva. asrt(&i?\\wl CO 1
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6&

(5^9k2P\ SB. uitroep: o! ach!

6 S^2 <? ~^2 <>? P fc/J7 2 0*70 \ &#. nokken

van zenuwaclitigheid

.

<§ *&h(n (Hl\ betiteling vin een Palembanger, in

het algemeen van een Maleijer .

rtS(3J*^n(3^**o)\ m# 0f« kind: (S> <*>»<& \terwijl

hij die het mi£i\ dat doet, al zeggende of

zingende: 6£L(ob\ <3^*((m\ of 6^w\ 6A*rh\

of wel 6&m> &^%JV z0° tegelijkertijd wijze

vnn bespelen en geluid van de angkloeng

nabootsende .

<§ ~A\Q1 (Ml (KYI
fl

\ betiteling van een volbloed

en in China geboren Chinees. — Verg. xmxm^w

6-mw(isn-za.truj\ gestreept sits. — 0^Atf3^?«s7»

ffo??(t,7)*o?7\ arenilt Sits. — Q^Awnsti<FJi<Kni&i\
(Hjj ^1 D CMQjCCi CO

gebloemd sits, sits met een figuurtje of

bloempje.

(§ ^tfkai (Ml (Ut ft \ SB. vriendelijk naampje voor

een jongetje . — G^a.<n(U)(u/j\ (niut iuij\

.O Q O
<§ *Jk(hO RSY)fl\ SB. sits. Verg. <ui<n.nji\\-(3^

CM Ui
M/tsn^tsiiv soort gebloemde zijden stof.

hetz . — Verg. 6^k(nab\ en (J^*a\\

(§ ~&k(Kl 2&J1 fl\\ — <£i(nmic)/i\ SB. tets op
CM <U( o ''-'

slinksche wijze afhandig maken;. iemand

voor een zekere som gelds opligten, zooals

door te drossen met het als voorschot ont-

vangen bedrag op overeengekomen draagloon.

§ ^fis(Kl 2 (KY)
fj

\ zva. e^aaiMn/jw— Zie bij <iy.wi

, O a
(Hi2(Kii/}\ en verg. G^kg-Tvia^jjw

(§ ^&(Kl (KYI f)\ SB. kleine klapperdop, dih-

wijls als rijstmaat gebezigd. — Verg . ten

-n thmji \ am (ho ruift \ en xm as?? i *^//^

O

(§ ^rts(V} (HI arm\n\ SB. (m^m^motu^s oenaming

voor een tiende gedeelte van Mtunrviturinji^

O O • 7

(§ ~&k2 (tci 2 (U) /) \ SB. zitten van een vogel,

vlieg, kapel, enz. — ^ i^,i
^j

2(t
^JI

s een v°9e 1">

zooals een kip, zetten op iets, bv. op een nest;

fid. met c3i$iQt£}i£ltMji\ er nevens in

gebr. wat iemand zegt toepassen of gaan

toepassen. Qt^^fy$*^*2A <k*,
g£,

, *f*\
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spreekw. zijn meester uitmaken, zwart-

maken. — 6^(U2t^2iu/i\ en 6^m(U2ihn2(u>ji\

mvdsv. — Zie ook onder 6_yi?ffyy»(Wyp

<§ ^tis(hCI2(Ul fl\ SB. Q^mynaa^ rijden op de

moeder, zooah bv . jonge geiten dikwijls doen.—

Andere vormen van6~^Mt&nfl^ zijn: <C)»oaw^\

<§ ^k2(H12\ SB. spiegel, glasruit, ruit. —

•

£tg$2\ in den spiegel zien ; zich spiegelen.

QitmzKntans iets of naur iets zien in den

spiegel. (U(35?.S?S?^n iets om te dienen

als spiegel; spiegel, voorbeeld. (ui6^k2

(KnsSli $2 \ van een liuis: staan met het

front tegenover het front van een ander; van

luizen: staan, enz. — Verg. a^(^\

II.en *^ rut * ^

<§ -£&(hO 2 \ zie own

<3 ^(HKMflW — <S<£?^\ SB. ontevreden

met zijn lot; onbevredigd van hart ofge-

moed; hartzeer hebben, omdat men iets

vroeg of te leen vroeg en men een weigering

Jcreeg, of wel omdat men van iemand moest

scheiden. — tai (&mm ^hm/js leed, smart,

grievend verdriet, hartzeer.

<§ ~Z&(KI (tUI fl\
SB. prop op de lading van

een gemer, pistool of kanonnetje.

(§ ~&(H1 2 <W)
fl

\\ — cti(M2(inji\ SB. iemand tee-

der liefhebben, boven alles en alien lief-

hebben.

(§ ^&(n (HI (HI
fj

\ hetiteling van kinderen,

nneniJi(KTfi\ van geboorte.

(§ ^k2 (HI (H)fl\ SB. hoeveelheid pare, ont-

CJ c/f

geveer een halve amtchntaj^^ Tioee 6^0.2

(ki(htjj\ benoemt men met ojichi2arhi(M/f\ drie
CJ

o„
met aji9JKuasnjj\ vier met wwkamnrw/i* Verg.

(Ui2(i5i2\ en zie ook dirjimitw/iw

6 ^0k2 (HI 2\ SB. het dreunt ; bv- <ru™ <t?*n

(Hi2(EiJ;i<r)(isn?\6!<A2(hn2\\ — kmmi2\ iets doen

trillen of dreunen; aan iets een trilling

of dreuning meedeelen; — een drenkeling

trachten te ontlasten van het binnen ge-

kregen water, door, na hem in de amboe-

ran van een lisoeng te hebben gelegd,

met kracht op het blok te stampen. —

an(ai2(h0 2\ mvdsv. — Verg. xmctiitw

(§ ^&(H1 (KTjflW — ^miwjis SB. ergens of

by iemand overblijven, stilblijven. — Be

persoon, bij wien men overblyfty
aM6Mw(m(Hijl\\

(Shimon/is en £}£><t£n2(hn/i\ met een arbeid

of verrigting tijdelijk uitscheiden; een ar-

beid tijdelijk laten rusten.

O
(§ *&kai (HJ (KY) ft \ zie *7<w>*m|\\
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(§^&2(K12 (KTJflW — Sg-fiiaSldfltiMfip SB.

een tak of bamboe langzaam op en neer

of heen en weer bewegen; een tak, waar

men bv. op stoat, langzaam op en neer

bewegen. Zie ook de spreekw . onder

6£l2M2(ui/}\ ze wordt soms verlengd met:

(3^ttnnji£n^M(Yh(iai (Fi<n(Ki^nn\ d. i. die hem

echter ook in zijn vol zal meeslepen.— 6^*2

^gthrn/j^Qifldt^rjitn/i^ zich op en neer laten

wiegelen, zooals vogels dab doen op dunne

twijgen, of knapen, zittende of staande op

een tak, gaame doen.

(§ ^As(K7 cm/JW — Q<HicnTji\ of to ffify^llJl^

SB. aan lets schudden, zooals aan een

tafel.

<§ ^fr(Kl(HI 2 om fl\SB. ei."^^(tmam(i7)a<ri/i\ visch-

kuit.— (dtmtcmp een ei c/eijeren leggen-

6^(hngrrpiHijj\ zva. to we arnji v e# eijerenhebben;

voortsvan visch: met kuit ziin.~ tow ? am g anji \
J

C\) {Kv ^

visch ergons overbrengen opdat ze daar

kuit zal schieten. Zie ook .tffl&oiftn

<2r
(§ *^A\(HJ 2 (1571 ft \ zva. unaAJisKmajts of vrntwid^

azn<u>\ toeroep om te gelasten het tegelijk

opnemen of tegelijk voorttrekken van iets dat

zwaar is. fig. K. Maar in de Preanger is

G^itHit «5W0\ Ong. — cSmtntasnt (ni/js SB. iets

dat zwaar is, met een huup tegelijk op-

nemen, voorttrekken of voortschuiven.

(§ ^fk(K)(UVI
fl\

SB. een mooije roode o/gele

kleur hebben, van rijpe vruchten; voorts van

pare: geel, mooi geel.

(§ ^Jk(KUj\ /(a) S. (j^^j^^n P. ^^W
B. zoo, alzoo, het is zooals je (D) zegt;

al wat U zegt, zooals U beveelt; nu ja (dat

weet je wel.)— Verg. tumG^mw — (b) Als

(3^a^\ moet vertaald worden met: nu ja (toege-

geven dat); ja, wel is waar; ja waarlijk; is

(gituiajijls het B. woord. — Voorts (c) is

Lu\ <KT7 g (hiji \ dat als G^Khqjj \ beteekent : werke-

lijk, waar, wezenlijk, werkelijk waar; maar

(d) SB. is 6^icmjj\ in den zin van echt, waar

van een gouden of zilveren voorwerp gezegd

wordt dat het echt goud of zilveris.— Eindelijk

(d) is <Mm<MM\ B. als het gebezigd wordt

van een straf en beteekent: billijk; over-

eenkomstig den aard van bet misdrijf of

de overtreding. — m^^^oon S. w^wmn

en (M(tMOTi»*i\ B.. ook <m *^» »ro *^ \ is B. maar
ebb U ' «st'

wat minder hoog of wel een dorps B. woord,

in waarheid; naar waarheid; overeen-

komstig de waarheid; de geheele waar-

heid. — (tJi6SA.(tnn(3^LiyqnM\ S. w^M^M^^
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enz. B. wezenlijk, in waarheid, voorwaar.—

(unMti&6^tmji6^iigji\ SB. van een gast of

dezoeker: aan zijn lot overgelaten worden

;

niet voorkomend en zooals het behoort

ontvangen worden.

2. SB. redewoordje, dat voor een woord ofzin-

snede wordt geplaatst^ om dat woord of die zin-

snede te doen uitkomen.— Dikwijls is het niet

terug tegeven, meer ofmingelukkigkanhetsoms

vertaald worden met: toch; ja; wel; precies.

—

<Kjjie^asn\ te weten; en wel; namelijk; dat

is de reden ; dat is de oorzaak ; daarom ; en

die is (was) het dat is die (de bewuste)\ dat;

dat is nu; — in gloats van (ynnc~.asnji\ bezigt men

ook wel 6^0W)£^asn\\ — (>qn<im(isnaj}2xm\ even-

zoo; desgelijks; ook zoo.— (K7fl^»«sw^*o?^ffo^

hetz. — (^n(Knc-.asn ^ daardoor; daarom; pre-

cies om die reden
;
juist daardoor.

' ",&*2 (HI ft 2 P \ SB. neergeworpen, omgeval-

len, op den grond liggen, hv. van een

CY n
, eenwap\ een Mam\ enz.— a^Aajid^inz^s

en d^kTuuitpi/ji^mvdsv. — Verg. ^*°»^^

<KTif\ en "nqpow^

6 *&\<K1\ vriendelyk naampje voor kinderen; ook

de man gebruikt hetliefkozendofvriendtlyk

sprekend, tot zyn vrouw- kindlief

.

(§ r-&k71 (M \ vriendelijk naampje voor kinderen

ook tot belittling als ze van geboorte zijn

;Q o
ni(riit3iimjf\i Perg. (3^k2tnjiaji^\ an 6-^fnoji(uiji\\

6 ~&2 (<*n 2 <™>y0N SB. wordt verklaard met

Ajnvjnji\ren(Hi\ en xnr>nmt\ in e«o (wt/iG-ykg {tint

<ma\ en iyn(m 26^1.2 {^ji 2 crrtj^

6 ~Z&2 03) 2(UU) fj\ SB. lichtbruin van sommige

vruchten als ze door en door rijp zijn;

glimmend bruin van gepolitoerde mtubelen.

Verg. 6^*mi omji w

6 ~&,(n nr) \\ — g^x SB. den koofddoek net-

jes omvouwen ; d. w. z. zoo omslaan dat de

(ui!Ln(Ui\ buiten komt te zitten als men den

hoofddoek onidoet.

-O Q
(3 ~s&2 *>? P \ 1. SB. het onder den Jav. Mai. naam

van alahg alang wel bekende lange en dunne

rie/gras. — 77. SB. St-n^£nnmji\ iets over-

gieten; rijst, zout enz. overstorten van de

eene karoeng in de andere. Rg.

6 ~&2 (Lft 2 (Hi ft \ SB. ophouden, uitscheiden,

stilhouden; en van een schip: bijdraaijen,

zijn vaartstaken; maar S. met&obs en <ru

vf-ryt B. (sprekende van een worn, pers.) in

den zin van staan blijvea, halthouden. —

6^(Uiicu2(mji\ mvdsv. — AUB.geeft de Beg.

v. Tj. ook nog A^fnanjis kei is onp. op
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Soemedang. — <tn?<iji?<K2»o^ SB. uitrusten

van vermoeijenis; uitscheiden met lets.—

£}g (u)2(m2(Hi/i^ SB. iemand of iets doen op-

houden, doen of laten uitscheiden, maar S.

(mjjtmfn2(hnjj\ B. (van een voorn.pers.) iemand

doen halt houden, doen stilstaan of staan-

de houden. — tu6^H(Ui<Hj*nji\ SB. of S.

(ui ru vj-ri % tun on/fsB. plaats waar men ophoudt,

stilhoudt; rustplaats, pleisterplaats. —

-O
njn^id63.iajii(hi/)6!Uicui2iKi,/j\ SB. maar met

uitscheiden met iets. — ^m?^?o ?^\

(32k?(U2(hnfiirf(ur}-n(Hij\ maar niet ophouden

met zich te verbazen; van zijn verwon-

dering niet kunnen bekomen.— 6^*2(ui2(Hyi

^<ufWM|\ herhaaldelijk halt houden; enz.

^Sfc^Bfl^flN Soil. roos. SB. rozestruik;W
D '")

r008.— <frri<&i(3£k'
r
W0JiJI\ TOOS.

<§ ^h cyi 2 MJ)
fl

\ Zie »?^\\

<§
<

^2(UI2(Ulfj6 ^m,2(Ui2(UIJj\ SB. de

nachtmerrie. — <iv> asn wi?(un (m^\(ofa^ nsn <&? ~*

thn an,p\ 6-&u <u 2 MjjG^z <u z (uj}\ 00k kortweg

:

iktiGja? (ui i (u/jG^m «.« 2 tuji v de nachtmerrie heb-

ben. Set is een kwaadaardige geestvanhet

mannelijk geslacht, die zich plaatst op het

lichaam van den persoon, die ligt le slapen.

(5 *&>

2

. *TJ- (Ui n \ SB. strik, dien men vasthoudt,

zooals de Amerikaansche lasso; zie Manama

Voorts strik, dien men ergens neerlegt, na

Jitt eind aan iets te fallen vastgelonden.—

int T7 (wji \ een dier met een s^» ? "n omjj \ vangen

o/trachten te vangen. Verg. ^o(i^N«n^o\

nri(i3i<xnjl\ en <cn<»>5>\\

(§ ^£&2 (HW 2\ zie <knt\\

(§ ^2 asn (KYI n \ SB. ^si^fcH.HTiyf seen weinig,

een beetje; weinig, gering (niet veel);k\ein

(niet lelangrijk.) — £??fl?n^N hetz.— xndasn

^Sn^ff^ iets doen, Iv. aan iets arleiden

of iets bearbeiden, iets geven, Iv. voedsel geven,

bij beetles, bij kleine gedeelten. — **<^

(i?,/flrw
/
^i??«?n<iQ?^\ een beetje, een weinig;

eeniffzins. — M(3^dastttmri-z/k(3^*.i8siiMnji\ leder

keer o/telkenmale een beetje, Iv.nemen.—

Mtpasnarn^G^twi*™^ zoo hier endaarvan

een beetje; van dit een beetje en van dat

een beetje.— Verg. Jav. wdbk. bij 'V»*CW N ^

(§ ^As2(M\ SB. inhoud van iets; wat besloten

is in iets; dat, waarmee iets geheel ofge-

deeltelijk is gevuld; pit, kern van een

nrucM; zin van iets, zooals van een sindir;

inhoud van iets, zooals van een versje; 00k

van een brief bv. ^6i**<»3^^^^\dege-

heele inhoud van den brief, hiervoor »Ji<^£n
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wnojtniasn/i\ B.— Voorts 6_sA?ff*//\wathet bevat,

wat men er vindt en waar het mee be-

volkt is, van een eiland.— (<3M<&xm2<KH9\ het

totaal, dat wij ook wel de ingewanden

noemen, van een geslagt beest, t. w. de

a a do
<M(ima7n(L»q(Lm(HTj\ *rn(nj)(iL/i (U)\ en oji i ok (isnji\\

Rg.K.)^ &2?flSro?<£??\ vrouwelijke huisbe-

diende en boertenderwijs wel voor vrouw,

huisVrOUW ; — OOk zva. (UKLmaSitirn^i^w —

6^*2(8kui<u)2(htji^ vrouwelijke keukenbedien-

de #
— (h^2MKm(£i(ru&asnji\ ook aardbewo-

ner, bv. in deze spreekwijs: a^a^ri^^asti^asm

^ k ^ O a o + a
0-iA mji <nun cut on \ ajt urn cvA am anji /j(3-&2 <k// am ten (rtt tn

«5w^w— <k)2 0Ji\ van pare: beginnen vrucht te

zetten.— an2^£i<3^i(ui<m\ naar evenredig-

lieid dik of gezet geworden, van een lang

opge8choten of uit de kracht gegroeide knaap

of meisje, ook van een uit de hracht gegroeid

dier.— «S><LsA»flS\ met. . . .er in; er is in.

—

aTttcSituuimifs iets geheel of gedeeltelijk vullen;

ergens iets mdiOQTL,eengeldboetevQ\diOer\\wat

wordt geeischt presteren of leveren; de

kolommen van een staat of aantooning in-

vullen; een vuurwapen laden; — ook in-

schenken, en dan het glad t&<zi*t.<fii<Lvionft\\ —

SgtSifniiKi/fs iets ergens indoen en daarmee

geheel of gedeeltelijk vullen; iets ergens op-

doen, bv. een stukje vleesch op iemands bord.—

•

ajicbi2(£r(cii(&i{ inboedel, t. w. huisraad.

(§ ^ft\2 (U) PAN — 6-H2 >vi $6^*2o % \ zva. (l^ti^mw

Verg. irnajiasti^w

(§ *-&k 2 (U) 2 P \ S. <un£m6^*(LM\ B. nsh 2(3~iA(wi\

)
x>b

en asn(LU\ hetz. maar minder eerbiedig; voorts

((iQd(3-&(hnt>aji Bant. K.) van iemand of iets:

is er niet; er is niet; er niet zijn; en

is (zijn) niet voorhanden van iets. — 6-s*

aji2<bi2%\ mvdsv. — o2«j^.M]?(jofl\ SB. Met

opzigt tot een persoon of zaak zoo werkzaam

zijn dat die Gotten %\ of dat men het 6_^?

o*{ er van bewerkt ; iets niet meer doen

bestaan; iets vernietigen, bv. een boek of

handschrift, door al de exemplaren of af-

schriften zoomede het manuscript of origineel

te verbranden. — SiQSLtQt^ (a8>(8i6Q.e(Q{\

Pass.) een eenigst kind boven alles en alien

liefhebben; een kind boven alle anderen

liefhebben.

(§ ^t\2 «32PN of 6£liXTn6Qtvi9t\ SB. uit-

roep: wel verbazend! Verg. &^a& {&**«&{ \\

<§ ^&MJl (tenfj\ Holl.SB.lzk.-— <0™<™f

iets, bv. een brief met lak sluiten.
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sSlarui (kyi
fj

(§ ^&orui (Kykkijj\ SB. de

huig.

(§ ^knrui acn ff\ ong. 8^^^ SB. van

Inevels: met de punten naar boven om-

gekruld; voorts naar boveu gekeerd van een

haale, waaraan nun lets ophangt. — <fo<rw

*$?»o^\ van lets, bv. van de ijzeren stang,

die men in een haaJc wil doen eindigen, het

uiteinde ombuigen, omslaan. Verg. a^^^n

en (Cntrui ahi 2 (ht/1^ -cmirvKKQ iru ikt^/j \ met buigmg

en uithaling waar het behoort, van de stem,

bij het zingen; ook van iemands zingen : met

stembuiging en waar dat behoort met uit-

haling van de stem.

(§ ^&aU] (KYI n\ ong. kirhi^p SB. naar be-

neden gekeerd, van een haah; — gebogen

van den neus; ook bet hoofd op de borst

laten hangen. <m tun <wi(ifnji\ zva. ojmaiktiji*

Stnj'ifn2(Hyi\ zva. fct n°i «jrn 2 ooji * — Verg.

urn (rue ™jV

(§^k(n(YVI (KYJ/JW — fl^™*^ S&. kanteh

o
op de (sUnrLiitniiyn/j winden.- (3^An^(nji(Kn^

garenwinder; het stokje waarop de kanteh

wordt gewonden.

(§ ^fkariJl OSY)
fl\

zie iruasn/fw

(§ ^SJkan/MMin^ — StruM^s zva. <ct^\ en

SB. 1. een weg sleehts aan de kanten

schoonmaken en opknappen, terwijl men

het midden laat zooaU het is . — 2. een deur,

tafel of derg. met een speciaal soort van

schaaf, <ui£}*8ioji^*<htji^ genoemd, voorzien

van een rand, zoodat de kanten niet regt

ajloopen. — Verg. <&icniru/i*

(3 ~z&2 arui(9Jlft\ SB. (van cmnrSiM^) vrien-

delijk naampje voor een meisje. — Verg.

(3^Lim2tm^\ en e- Mi 2 *nn'fi\

(§ ^&(n (YUl (Wlf) \ Roll. SB. leidsel, leidsels.

(§ ^&(Y1 (YUl (YUl fl \\ — Qvfaruiruji\ SB. uitge-

stoken , ait den mond o/bek, van de tong.—

3<nnru<ru2'n(Hinsn^tM\ met de tong uit den

mond of bek ; de tong uit den mond of

bek hebben hangen. — ki<qnjinAMj^\ of

kn<nrLirLiv}(hateti%\ tegen iemand de tong uit-

steken. — S^ruaiaiM^^ de tong uitsteken.

(§ ^As(CJ(UI tf \\ — Qmcuip SB. de bossen

pare behoorlijk opschuren, netjes opsta-

pelen in rijen in de scftuur; de gesneden

pare op de saioah, bv . in een vierkant, netjes

op elkaar leggen.

(5^ (YV) \ SB. van bamboe gemaakte groote

mand, zooals de reizende kooplieden voor

hun waren gebruiken.
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<$*&k(n arui (§ ^&<n arm \ SB. ^si^fru&Q

rqirCis beginnen te staan, al beginnen te

staan, van een kindje. K.

<§ ~&k2 (Ul (HI ft \ SB. lokaas, aas. — St«m

*a(HT/i^ een dier lokken door aas ; fig. zva

.

a a s

: ^&k(lJ}\ zie £nw

<§ *3k2 dM ft \ S. (uitspraak tusschen euj en uij)

toeroep: hei! heila!

6 *3k2 OfUIP (§ ~&2 (Ulft? (UYI <*Oft\ zva.

(§~Z&(Eft\ zie m\

<§ ~fr(Eft<>(§ ^zfr(Eft 9\ zva. 6mi^i^£1™°>^

(§ *&h (Eft OJift \ zie (FJiMflw

<§ ~z&2 (&12 artn ft\ SB. bSLiQiMJfiQ*^*™^^

Vochtig, nog niet goed droog, bv. van iets

dat in den dauw heeft gelegen, van gewas-

schen of not geregend en te droogen gehangen

goed, ooh van ^^w>^,ij>\ en ^(utHn/jw K.

6 ~£fts(Eft*A o(§ ^z&(Eft *fto\ S. zichtegoed

doen; schransen, smullen. — Verg . sSLm^

<§ *&,(&) ~JJ 00} ft \ SB . zacht vim een kussen

of matras. Bg. — Verg. aJ»™ n en <tpw\\

<$ ~&s(n (Eft ~JI <*&)ft \\ —^i*^^^«sn^iJ^o^»

(toi(W|\ zva. <*ji9Ji(M($^a<ta{i\ zie onder ojxinw

(§ *£&(Eft ~JI (Uf ft>\ — idtE*-ji<ui/>\ SB. vee-

ren van een draagstok en van een vonder.—

StEi^i(Q<&i^jt<iJtjl\ een draagstok of vonder

probeeren , dwz. onderzoeken of bv. de draag-

stok veert, meegeeft zonder te breken. —

r\j u <tv(a) Ul "V <ul

vera . v^uomnm/i 3-&2(Hi2MTKhn/i\\

o
(§ ^&(EA (Ml ft \ zie ma^ji^

On
(§^ (Eft 2 (Ulftft \ SB. zacht, gemakkelijk in

te drukken van goed rijpe vruchten, van

brood, enz.

(§~2&(Eft(Eftft\ zie <bi<ejiji\\

O O
(§ ^k(Eft \ zie Kiiccmw

CO
(§ ~&k(n &ft\ SB. gelt. — (3^(KHhr^/) gSIvjms

jong geitje of bokje. — 6-b»^^rc77/w)?a^s

of urn (Wi 2 asnjj\ een bok. — 6-&i<n (£>i6-&k(n (&t

(vui(hn/j\ blaten.

C> ^
(§ ^ft\(Eft p\ zie 6^*m}\\— 6^*(&i?(cn. (fii\zie (hnww

CO) co s
te/o

(§ *£&GEft (HI ft \ zie ojkckkji^s en cu im asrt <hw/i\\

ki(&i(Myi\ B. voor an urn o^jiw Men bezigt

iniEjinnji\ 1. voor Ttet uo^cnaj^\ van net kind

van een aanzienlijke ; 2e voor het oftrw^v

door een aanzienlijke.— in <ea <mo arm an a\ Jav,

een bevel overbrengen, en, met QaEj>tHi3i<ui

-h<£tttajl\ er nevens, als hetz.: een be-

vel van den vorst uitvoeren; ah die-

i
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naar van den staat, ontvangen bevelen

uitvoeren.

tpakxnanji^ als ze Jtun rotting weer omhoog

moeten hefen om dien met meer kracht te lun-

de top of kruin van het hoofd. — ^^
(rnGQw^sSgipiM/i^ zie bij o^d^^w

(§Sfr(&l2 (KYIfl\ of iTmvnp (Jav. moeder;

CO <ul

eig. zva. lieve.) /. betiteling van een vrouw,

die geen titel heeft, waarmee men haar be-

hoort aan te spreken of van haar te spreken,

en die, maar op deze voorwaarde icordt dik-

wijls inbreuk gemaakt, ouder is als de persoon,

die haar aanspreelt of toespreekt of tot wien

men van haar spreekt. — Iemand sprekende

of schrijvende van zijn vrouw, aan zijn jonger

broeder, noemt haar wel (3^g»?^\\ Einde-

lijk noemt het jongetje zoo het nichtje dat jonger

is als iij, maar de dochter is van een ouder

broeder of zuster van zijn ouder-s. — Verg.

zie bij «Sifl3\\ — (tuiktim<iji\ zie (VtMtuiw

<§^ OEJI (&ft fl
\ werd mij gezegd te zijn ong. (Jav.

CO oJf

£h(Biasn/i\ buiging,j zwieping of trilling van

iets dat veerkrachtig is). — £)gi^\ S.JB.

van een tceg: loopen, voeren waarheen. —

£?/£/* £\(EJi9sniicr\ ash Si ah \ zie onder 6-iA.m.t asnjw

^UQi^i^nt^s zegt men tot degenen die

nen doen neerkomen. K.) Verg. bij ^rCiw

(§ ^?ik (&l 2 (YUI fl \\ — aQt6Q<EAtrui6Q&tt<njiji\

CO e7f
cn

S. van iemand: zich geen enkele keer ver-

toonen ergens. llg. K.— (Si^w^^**^

63.<&igtnji/i\ hetz. — Verg. n^mmji^s en asngmj

O " a
<§ ^&(&l\ S. (h^jktrvi <e^\ en <M'Kn\ B. (Sprekende

CQ
van een mindere gebruikt men G^gtKnzan^

voorts van een meerdere (unwwKn oji6^m chtji \ en

van een mindere tot een meerdere (unama^e^t^nt

(Hi/jw) — niet willen, iets niet willen,

ongenegen of ongezind zijn iets te doen;

wil niet. — Verg. m^n/wi^^^mo**™^

en c^ IEJl
(n
^JI^

(§ ,^&(EJ)\ zie <u ax oa/i\\

(3 ^fisQl (KYI\ Zie (^i^itatw

S J#k2 (KYI 2 fc^Wy? ^ — 6M9™tasiy<iM»mt9snji\

SB. van een zieke, ook van iemands leeren

bv. op de priesterschool: het gaat vooruit.

<5'J&<wJ?\\— aSfii^&Sftjp zie bij di#g^

<§ J&09 (KYI (Ul
fl

\\ — siftflj^^S^^gj*^

SB. onophoudelijk met het achterlijf stei-

geren van een paard. — ^«™gj»**M x zva.

Q^ywaStiHiji* .— Verg. ™^<gfS1*
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^^rf\(HH\ zie iKDmjv

6 ^&(<(HYl \\ ^|(jJ»(KW(3-i»(KW\ JW? %' 6-&.(m\\

(§7S&arr)9(§ J&<n am o\ zie 6^<m^w

<§ J&V1 cm 9\ong. — 6^cm^6^cm^ S. mm

0/ meer benauwd ademhalen, als een ge-

volg van zich rond te hebben geyeten.—

{mtr^am^s en G^Acm {G^oynm %\ in het Builen-

zorgsche zva. a7i<unap\ II. K.) Verg,

3^k2 (CIOJIJIW

(§ *3k(n Cm (hCl ft\ zie (sQcrmw/js II.

(§ ^fr cm 2 (M
J!

\ I. SB. plaats, plek, verblijf

;

plek of plaats waar iemand zich op-

houdt of iets zich bevindt; — voorts S.

(Ui(M<rjni(iM(HT/i\ B. <Ci-Knm.(EJtMh\ B.L. de

plaats in een huis, die de slaapplaats is;

slaapplaats, slaapstede, van daar bed,

ledikant. — Verg. 6Jkcrm,n(ui~mc^M/i\ bij

frjiur)c^.(Mji\ — (f^i am g (hnjj\ ergens zick oiphonden^

verblijven, zijn verblijf hebben opgesla-

gen.— (McmtixiiHTji^ iets bewonen, occupe-

ren; — van em wemch, begeerte, enz. iemand

vervullen, bezielen ; — van iemand bij iemand

huizen, verblijf houden, het zij bij hem in

huis, hetzij op zijn erf. — m^w?^|(j^

<mt»as van velen: een ieder naar zijn verblijf,

bf>. zkh kaasien.-^II. SB. of 8. en tfii^rm^N

B. een hulpwoord, voor de wijze van het te

gebruiken, zie de grammatica.

(5 ^&2 cm 2 (Ml /j\ 00k cmgojiji^ S. <wnam<M^\

B. al; leeds; afgedaan; genoeg van die

zaak ! 00k: nou dan. — Verg. 6^*rrm^\\

(3 ^As cm \ in het Buitenzorgsche zva. 6^*<rr><K^w

K. — Volg. Beg. Tj. titel van regents zonen,

niet gesproten uit de eerste vrouw. Op Ban-

doeng (K.) en op Soemedang. ong.

(§ ^&(C12\ SB. een kus; een kus geven; en

zva. (&6Jk«M\ een kus krijgen, gekust

worden. Op Soemedang wordt het slechts

sprehend tot een. kind gebruikt; volg. Beg.

Tj . %s <w» (5-b* act ?. \ Jj, voor (vat (Kit op iEoa \\

(§ ~&k2 (ZTI (Ul fj \ en 6^(ug(m(uiji\ SB. beklemd,

belemmerd in de ademhaling; — vanplant-

jes, die te digt op elkaar staan, geen lucht kun-

nen, krijgen; verstikken. — [6^(U2 xncui^kt

n<ho\ een benauwd stemgeluid hebben,

zoodat men de woorden als het ware

moet uitstooten.
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(IZY)9\ SB. uitroep,!. om uit te druhken geen

overeenstemming met het voorgaande; dikwijls

te vertalen met: neen, dat is het geval

niet; toch niet; of een uitroep, als: 't mogt

wat! och wat! kom! — 2. als de uitdruk-

king van een zekere verbazing of bevreemding

over iets, dat men verneemt, ons: hoe nu!

of wd omdat iemand lets niet weet, ivaar wij

bv. zeggen: hoe! weet je dat niet? en ein-

delijk als lets het geval is of iets niet gedaan

wordt; ons nou ! — 3, om iemand met iets te

doen opJwuden: heilheila! - 4. maar slechts

in sommige streken, van verbazing of le-

wondering; ons: och! Bv. x:n^\aji^n imG-^npyw

(Cn azr)9\ SB. uitroep:we\zoo\ welnu,komaan!
S S )

(im p aSYl (UU1 \ SB. zoeken of iets dat men mil

S )

hebben of noodig heeft, ofwelom aan ietste

komen of tot iets te geraken. — (Ar:j\-/JJ±\\

nm porui (Mfl\
zie ™wmJI^

(VM (HI \ S » ? asw \ B. kleinkind . (i~n op arm oru uti \

s O^j l [] l

S. !Lpisn<u£l£nasnji\ B. kleinzoon. — «™J^

(3^^^)fq^t\S. (ij^i^,£i B. kleindochter.

<cn*p2 (KYlfi \ SB. hevige zich van tijd tot

tijd verplaatsende rheumatische pijn; vlie-

gende jicht.

(tm(Hl\ SB. er buiten; er van gescheiden;
S (K\

onttrekking; onttrokken; — aan denboe-

del onttrokken. van inschulden.— (Lnm\iets

ontkennen te liebben gezegd; ^slooche-

nen, niet boeken, niet innemen in de boe-

ken; iemand buiten staat van beschul-

diging stellen; geen regtsingang tegen

hem verleenen; iets afzonderen, opdat het

niet zal worden verkocht. — (Ar:j oi')

Q S
(l?r)(H)(Ml\ onnw.^ SB. deelen, een getal

S (HI S(HV

a /
h/i \ an nn

(Hl^

deelen door een ander.

(VTi (HI (HI fl\ SB. diamant, juweel. — (zn*sn

S (tsi^Qjl

m!&!(M/)\ met een diamant 0/ met diaman-

ten er in gevat.

(W (Hi (LA [\ \ 1. £i&m^ SB. gluren, luis-

s (ki^qJI hL

teren (afluisteren) ; loeren op of gluren naar

iemand of iets ; iemand begluren 0/beloeren

00k beluisteren; iets afluisteren, 00k afkij-

ken, afloeren hoe het gedaan wordt.

11 !cn&fuiii\ SB. de korst van rijst, die

zich aan den pot hecht, als men^m^m

am (HI ^&(§~fr<nj)9\ Ar. uitroep: zoo God
S <*K)

will
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(tni(H12 9\ of !cnkrli?™£iji SB. uitroep: ei

!

ri 7.nn

!

/"

ei zoo!

.#. ^ .#. L. tt:n^n^/f\ P. en S. — (<S-*-n

(tm (HIRST! f)\ S. en P. (3^Myi<v>yyi^ B. <*x*™

s
masn/i\ (L^rn^^N ixahims en i^^nhni asn,p

mvdsv.)— op weg gaan, op stap gaan; op-

breken om op reis te gaan of om een togt

te vervolgen; vertrekken. — Als <™£y*^y? N

beteekent opstaan en heengaan, is
^f^'p

B (i°(&(tQt(Ki/}\ iemand doen vertrekken,
CO Mb Ul

doen opbreken; soldaten op marscli doen

gaan* — (CirnnSiasn^^ zva 6^Ki(£i zsn irnfjmrm cm
Cx)

a r o
astiji w Bv : <n vnG-mw 6^* &> n *2^ m ^l

1 ¥\ mu l71

"a) *>L-

(i.i % U)fnon\ (hon 7? ni >ot)^ <m aJim (hnji £-. tn,i w rn

(Jnas»J* rrixn/i\ zva. n^n prtmn n atti ^ w — Verg.

CL7Y) hu \ en ^21? <&»

—

i ^

(Cr)(Kl\ & ^? (?;m B. moeder. — xmohxm<ui\

> CJl
s l Gl

S. r.nd:n'Ti(ti\ B. ouders ; SB. als benaming

voor de twee bossen, die gemaakt zijn

van de eerste aren, die werden gesne-

den op bet te oogsten rijstveld. — Be-

paalt men :lch tot liet maken van een bos,

teat dikwijls het geval is, dan wordt die de

ccn(Hi\ genoemd.— Zie ook bij ^n«:m en

ar,iiah(Ui(Si\ aVOndwolken .— (im m <&*£?) 2 (HTJJ\

Q

•<^

(iy?j^7(K7^w — mmm (nji\ pleegmoeder

.

KmahA~yi\ vroedvrouw: verg. (unia^w—

S . >t«z <£? ^7 ? 7\jji6^u) \ of •£< /e? -? z rhi ^i (hbo imji \

B. duim. — i7nahw<hirp S. £< Li^itrLi^

>mF7^?ix?^\ B. groote teen. — &i(cnah\

S. £i\-mam\ B. tot iemand altijd moeder

zeggen; iemand moeder noemen. — Verg.

(3-za<z.i\ en G-iAit-iw

(mi (hp (hCI
fl

\ SB. de as van een buffelkar.

Verg. 6-^^w

am (H) (KYl/)\ SB. de harige vezels van den

kawoeng.

o D B.(tm (K12 0EQ f)W — <t:i<mi*.ia\ S. (Kifriiiahp

geld of goed van iemand leenen of te leen

vragen. Pass. &* *™ ihti
zj
^ \^ ^> g»^/^ NX—

(uio<idiBiao/i\ en (Hi<&iasn<Ki/i\ als boven. aan
e~ (J Ul a l^ u

velen of. bij herhaling aan een persoon. —

(8) Mi £i2 My \ S. geld ofgoed aan iemand geven

in leen. De B. vorm ontbreekt.— tf?o*p?

azi(Hi2fryi\ S. (^iiw^itn^iasn^s B. iemand iets

asn
ashgeven te leen. — irn cm? man/is S. ^»gj

(hi/js B. geleend goed. — K
? %* ™J X

~V^

a

<ma\ S. aniasii&iasn<mji\ B. de dingen links

en regts leenen, te leen vragen. — t.m^nvj,

ffn(&i^7i^.£j^ regts en links geleend.

cvm (Hljj\ SB. hem, haar, hen, ze,- het.

Verg. (uiMfiw
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(MICK)
(&) fl\\

— o^.«^n S. ogpSi**^

B. en BL. of wel P. en B. en dan n^»W

JgX. — w-SMe|N o.rtigp (ji^asn^ en <&

-nmgasn/i\ mvdsv. [van meer als een pers.)
—

drinken; lets drmken; van lets drinken.—

Verg. xm&+ — &«
i
*}W ^^ ?^W

vn-masnaa^ iemand lets te drinken geven;

iemand lets laten drinken; ™*J0W ^*

**ro beest te drinken geven .
— ™«i$»*2A

s

m^t&oQtMJls mniit&hayis lets iemand te

drinken geven; ti^S*^ SB. een beest

doen of laten drinken, drenken, ^oaZ* aan

eenrivier.— ™^£JJX s - ^^>^*'SW

#. dranken, allerlei dranken; ^*w. SB. als

collect, benaming voor likeuren, de diverse

likeuren die 's morgans of 's avonds voor het

etenwordengedronken. — Verg. '7^^—

mm mi GSLtMn/l^ zie bij ilti mi aajiw

(im(Kl\ L zie o.-imw — IT. SB. de kam van

am (*JJ (KYi n \ ong- ^»^*g^*^ N SB ' wmand

lokken, verlokken, verleiden; andermans

bedienden verleiden hun dienst te verlaten.

(VmSj(fOJ (tm\ SB. bij wijze van spel bij liet

S (Hl^
(J

baden, met de handen op de oppervlakte

van het water slaan.

(V7)a3i2QJ)/}\ SB. met ondeugend, han-

delbaar, mak, van paarden, buffels en

runderen; niet stout, niet ondeugend, van

een kind.

KM n/1 \ als aanhechtsel, in den zin van het

S

bez. vooruaamwoord van den 2den persoon, in

liet Bantamsche in gebruik. K.

am**r>\ ong. (Jav. lJrl
Jn^ jaloerschheid) —

(irn^nnhnp of &n «} ni\<*o ~7 (Mfrj
,
m m/j\ z

OZY)
c^l (UYI \ zva. ^-STii-nw

S

va.

KM 01 ^H (HI ft\ zie *:n-hw

a

mar} cn (Kin*

dm <Ql (KYI ft W — Si°i*niq\ SB. iemcuidtmip-

S Ol
pen, op iemand trappen; iets vertrappen;

pare, door er op te trappen, tot bangsal

maken; soeoek zoo van de schil ontdoen.

(CYl
<ryi (&n 2 (HI ft

\ imam van een in liet wild

P bamboesoort

.

(KM <rTl(M/]\ SB. lek van alles wat een dak

lieeft, zoo van een liuis, een saoeng, een draag-

stoel, enz. — Verg .
r. >? i w z \\

(vm cyi(Wasnft\ SB. wil; de wil van God.

(Ar. 5^)

am ^7 y\ — <&%\ SB. iemand vergezellen,

S

begeleiden om hem eer te bewijzen of tot

staatsie; voorts B. [verg. £i.«jn) voor:
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met iemand meegaan; mee iets doen,

in iets gezelschap houden ; ook zva

.

(cmino (hi
/f\

I, — (?ji"rlru7^7^\ /. zich voegen

naar het verlangen of den wil van iemand;

II. als B. voor *o->i,iir»?^\ zie ook al-

daarj — iemands zeggen volgen, opvolgen;

instemmen met lets. — &%<rfm<Kiji\ een

of meer personen begeleiden, ah maatregel

van voorzorg of ppdat ze niet zander geleide

zullen zijn; als bevelhebber troepen geleiden;

de dragers van goederen begeleiden of convo-

ljeren. — urn-riianar^p zva. aJHuiTi\ en wat

iemand convoijeert o/begeleidt. — cui(8i^i\

volgeling; de stoet menschen, die iemand

in zijn gevolg meevoert. — £i J*if£)%\

iemand begeleiden; ook voor: bv. dag in

dag uit loopen achter de dansmeiden. —

(cm^ii-mnriiKnctn^ van bruidegom en bruid, van

het kind of de kinderen, die besneden zullen

worden en van het kind dat (ici (isnnr>m 2 chtji\

in staatsie worden rondgevoerd of rond-

gaan. — Ze (io»^ri^iii7nni oti ahg anjf\ door hem,

die het (cw-rtxm-ritoanjjs doet plaats hebben.

*<

am cY)\ S. (Uicmi^i\ of '<uki<fji\ B. neus.

—

trffiajvixm'ns S. rLi -viii tui <ci &i \ B. neilSgat.

&-rj\ SB. door den neus spreken.

(tm (NTf 2 P am am 2 P \ zva. u^^i^nwKeg. Tj.

am fcmriaru) n\ SB. mondelinge wilsvcrkla-

ring omtrent iets, meestal en liefst in het

bijzijn van getuigen. — Siiuvntuw^ om-

trent iets, zooals een schenking (hibat), de

bedoeling van een aj>(uKKn{\ ook van het

£1 wn(ui\ (door den bewaargever), het <n (&i <n ^n \

(door den gever) of van het vermaken van iets

een mondelinge verklaring afleggen. (Ar.

am am asr) n\ I. SB. een lengte, bv. van sits,

gelijk aan de breedte. — II. zie am 2 ami (£12*

am am (Miff \ of zm^ruMp SB. zuiver, vol-

komen besloten van hart of gemoed ; van

harte, van harte gaarne
;
gaarne bereid. —

(Ar.
, yoy^S) — (8i(K7iM2(t?i'^i\ of action

fp*M/l lp'<zp bereid zijn het leven te ver-

liezen. — aiiMnaji2$n<naa?\ zich er in schik-

ken ; zich er aan onderwerpen

.

amam\ ona. — a^amnhncm/is SB. iets be-
S CO co U

kend maken ; van iets mededeeling doen.

(Ar. j\^\)

am asn \ SB . die daar, dat daar, ginds,

gindsche. — oitsn^?*^^ en xmasnG^Atonjl^

zie bij c^osnw

am asrj 2 (ten a \ S. aSuQinQan/fs B. wandelstok.



(i~n(bit(K7ii]\^ 61 WCMJJS

(Kit (ISH (KYI n \ SB. Mai. eend.— ^m mi ? <t™ ao/f

MMiiMd^w/j^ of <zi<uasnz<Lmffli^(Mjbriasti

Mp spreekw.: de kat leeren muizen

vangen. — ^^^^ of ™<K»*ffy°" cent

voor cent of stuksgewijze verzamelen;

wat men in huis heeft bijeenbrergen,

om een gast te ontlialen.

(tm asn an/l fi\ SB. de clitoris. — ^aoi^oon

hetz. maar zeer plat.

(Enas71\ S. e~nh\ B. uitgedrukt in; gere-

kendbij.- &™p S. ^^ashsB. berekeneri, uit-

rekenen. — Knishtrn^ S. r^ash e~<uh\ B.m

aanmerking neinen;berekenen. iW^^n

S.e~«sii«n<H}/i> B. berekening, berekening in

zekere geldsoort ; bet rekenen bij bv .
duiten

;

bij wijze van. — ™ ^ «*
W™ *1™ ™ ?N liet

rekenen, de rekenkunst.— w^^!2l^ S.

(uc^dsha^onjfs B. schuld; restant schuld.

II
<ui dsi) <ki mjj\ of ^ortiiio^s 00k c^r\.i(ut dih

ax aon \ ofc^ .iw nin asn xnw ~i wt xn aaji \ naam van

een elmoe, om door berekening te weten of

te kunnen opgeven, waar zich verloren of

gestolen goederen bevinden;— voorts den dag,

die, gekozen ah dag van vcrtrek, een reis

voorspoedig doet zijn, enz.— m mi <n fatm^

of »fiEJnishxn£ltaoii\ met behulp of door

middel van de elmoe (umsii(^cm/f\ aanwij-

zing doen van de pi tats waar zich verloren

geraakte of gestolen goederen bevinden; enz.—

(iJittcntHi^jjni % mi ash tni am lhi [i\ beter : (fd
)
!Kr

}j
(h

2JI

ffno Ti { \ enz. waarzegger.

(CYI QJ1 fj\ S. uitroep van afkeuriyig of onwil.—

(lzno>SI\ 1. Ar: ,>\*a£ eigenn. Jezus. — II.

SB. het gebed in bet eerste derde gedeelte

van den nacht, te rekenen van het tijdstip,

waarop het laatste avondrood verdwijnt. —

Gemeenh'jk wordt het verrigt om zeven uur

of half acht. Ook dat tijdstip, zeven uur

of wat later (Ar : Li*£J

KM (W1 (Hl/f \ zie c-nw

asntMw — (0tZ\ SB zich een weinig ver-

plaatsen, van zijn plaats opschuiven. —

) (8iMofniM/is iemand zich een weinig doen

verplaatsen, van zijn plaats doen op-

schuiven of verschuiven; iets zooals een

meubel of een huis een weinig verplaatsen.

Verg. <nxntnaji\k

WW QJJ (HTJ fi \ SB. de tijd van af het aan-

breken van den dag tot aan het tijdstip

dat nun, doeltnd op het hoever reeds

gevorderd zijn van den dag, kan zeggen:

„Q ? £?*->? \ — 's morgens, 's ochtends, in
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de vroegte; ochtend, morgen. — i^^

fKnchn/j\ morgen. — a,??^O:rwa^*rw0\ 0/

aS m i rq u) i7>? <m Kv/j \ op morgen ; morgen .
—

as?ri7n<KJitKvji\ van af vroeg in den mor-

gen; van af heden morgen vroeg. —

Kmaji9pr\ den volgenden dag; den vol-

genden morgen. — ^^1.^1X1 a*™ \ 's ander

daags. — xm (MM^iiTn qjimtijis 's morgens in

de vroegte. — ^mj)^^^^;^*™^ van

morgen in de vroegte. — (Knn^niirn^ur^^

zie bij tut i mniw — (uu brimitJjMriji\ zie bij

<L? 2 nsii \\

am (ZJ1 0<1\ Ar: s
l \XSj^) Alexander.

am (Wl 2 arm \ SB. school; ook school gaan,

en bij iemand schoolgaan, dwz. van hem

educatie en onderwijs ontvangen, het noodige

leeren. — (Port, escola.)

'K
S
I(^ N zie 3^™*)^ — an^^vn^s

zie bij <xy\ &~n ^ ""H CT^ (&f
N z*e ^V ^^* aa*^ NN

arm . a3) (Ui (tA cm (isnjj \ zie bij c-.rq(tJi\ en 6-s*<»yo

rn V) w

am (M 2
eH\ SB. klagen ; een klagt indie-

nen. (Eng. story.) — S)^2^i^mihn/j\ tegen

iemand een klagt of beschuldiging in-

brengen ; iemand verklagen. — uixrna^n^

.iuM^\ klagt.

am (T) ( (*J) (HI f) \ zie vi tow, m(m,i\\

ami (9J1(KY)\ Holl. strijken; SB. strijkijzer.

& (&iKn\ iets strijken met een strijkijzer.

Q
am I QJ) 2 (KH ^k\ Holl. instructie.

s [^
am I 0J1 (EA (HI \ Holl. stuurman. — <S, §*

iLipi!hnji\ op een schip als stuurman dienst

doen; een schip als stuurman sturen —

(Liiut,(SiiEa^n2<Ki/i\ voor iemand een schip als

stuurman sturen.

am (Ml 2 arm 2 OJI f)
\ HAL stolp ; SB. hang-

stolp, lantaarn, zooals wordt gehangen in

de voor-of addergaanderij van een liuis.

am (*J1 (&) arut a \ Stamboel, Constantinopel.

am OJ1 (E/9 ft \ SB. het Islamisme ; de gods-

dienst, waarvan Mohammed de stichter is;

den Islam aannemen; Mohammedaan zijn

of worden.— (Jr. p^-^) — ^J^W
iemand tot de Mohammedaansche gods-

dienst bekeeren— & ^r.n j^<^ zie bij^^^

am OJlW — Sims S.wnw^ B. zich wasschen

na een waterlozing.

Om (M \\ — Siojis S. ^rnxQznrmsntmj^s en a.ma^

ivnji \ zoomede <m «^» <f" ^ ^2UI
N \^r: iia.\-a.\-Ca5

J

B. zijn behoefte doen; ontlasting hebben.—
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RLi2tmnjijl\ Jietz. maar zeer plat. — xhMam

nsn^ of o.&.A^b?*^ bloed afgaan; bloed-

diarrhee hebben.

am (Ul OSYJ fl \\ — fiivtasiijis SB. een vrouw of

meisje stilletjes uit huis weghalen, sclia-

ken; van een vroaic : een man meetroonen,

verlokken haar te volgen.

amcU)\ SB. de eetbare jonge spruitjes van

awi.— Verg. bij G^kik^qw

am cruj w — Sinp S. (mni\ B. (van of met heir,

tot een aanz.) meedoen in lets ; meegaan met

iemand; iemand volgen. — £iirp hetz. en

deelen in lets; mee; deelnemen aan iets.—

0^^^ en M°i<rLp mvdsv. (van meer ah een

pers.)— (imtPu Si .nj <£i rti \ SB. zich heelemaal

buiten lets liouden, zich op geenerlei wijze

met lets inlaten . — <i?m.??g^N SB. iemand

bijvallen; de partij kiezen van iemand (met

woorden). &&*\Ji(i'±li*nj{\ SB. zich ergens

onverzocht of ongevraagd mee bemoeijen;

zich mengen in ids; zich in het gesprek

mengen. — a^icniunn^ SB. twee handen

op een buik; twee handen op een buik

zijn; het eens zijn. — Verg. oji .un xm mnjjw

am 0U) 2 \\ — SiMts I. SB. iets zooals een brief
S

dien men heeft geschreven, overlezen, om

de icelligt gemaakte fonten te ontdekken en

te kunnen verbeteren. — II. (een mooi of

hoog woord voor tenoniw Reg. Tj.)

Om OUt Om \ zie ojnru!r.h\\

s s

(im (YUI (HTJ/f \\ — (Sirua^Khnp S. SliTitpxii anjf\

B. iets bekijken, bezien, bezigtigen. —

6^ru(^/ji7rif7uu^p links en regts rondkij-

keil.— Kl rLi *w rSi iv
ff

\ of m n,i (K?j nvi <nriJl \ iets

met alle aandacht aan alle kanten bekij-

ken M(8}ru(mri(HigM/i\ S. iei Si xn itli u.im d

M,p 00k ICel (fj£iaritruMng.in/l^ B- VOOr of

ten behoeve van iemand iets bezien, bekijken.

(mi (YUi OSY)
/f
\ zie ^ n i mi ^ w — rri ru asnjii-rn n,»

(vm,<j\ SB. de evenaar van een weegsckaal.

am (Ul\ Mai. SB. behuwdbroeder, behnwd-
S

zuster.

(tm (OJl&SW/j \\ — ^^rr»(^b»^N zie bij a£*Oyp

am a/j (KYJ
ff\\

— SiojiKTi^p SB. te kiemen

leggen op een kweekbedding, om later

te verplanten. — »™«-j*™W kweekbed-

ding. pepiniere. Verg. aSm-nw

am (Ui (KYI P \ of (en a.n $ \ SB. het geld dat

S )
S(hb -

bij wijze van de kosten, bij trouwen wordt

betaald aan den priesler. Verg. <wjw
?

\\

amaJHhJl fl\ SB. dun; gedund van strijde/de

troepen. — («5^ .o «g*^ 6~*™ ™ ?
™ *

*3f*?
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&<m/I\ mijn pare is zoo goed als allemaal

gesneden; of ik heb maar weinig meer te

Sill]den . • • mmcn *» is»

?

(hn/jG^ktm oeji % (un (Li (tJt <k» ooi

\

mijn te veld staande pare is verduiveld

dun uitgevallen. Bg. K.)

(XT) (H) o \ Arab. SB. de tijd, t. w. drie maanden

en tien dagen, waarbinnen een van haar man

gescheiden vrouw niet mng hertrouwen.

Maar met toestemming van den priester wordt

deze tijd, mits de vrouw driemaal de moan-

delijkscke reiniging heeg na de scheiding, wel

eens met een paar dagen bekort. — Zie ooh

ArniJt^rLDHJiisnJIs bij •'«» !uasn/f\ ZOOVfiede (dniciKW

(V7) ruj (HI
fj

\ SB. toestemming, verlof, ver-

gunning, permissie: ook permissie of

verlof hebben. (Ar: ^^m*— '&i£tpr<Myi\ I

zijn toestemming. geven ; vergunning ver~

leenen aan iemand of tot lets.— imfj:vna^!tnroo/j\

mogen, toegestaan worden of zijn ; verlof,

permissie hebben o/krijgen.— ornu^N

zva. irniJt(HTji\\ Verg. <uhj»\ en ^ia» N̂

(Cn QJ) \ SB. een eenmaal rond, zoodat men
S

terugkomt bij het punt van uitgang; omloop

;

rondte in den omtrek; omgang zooals van

een sfoet. — Sidd s rondgaan, rondloopen—

.

(8i(ijt£hd(HT/l\ een mensch of een dier rond-

leiden; met iets rondstappen. — (idirnidxm

cv a crr> CY CY
(id n zva . &M <vn nd (kti 2(tnn\\ — xm (id urn (id *~n (htji \

S CY , i a CY a„ r a CY
en ar) >id nm id \ al ClOOr^w)^ (uifon(3~tfkru(id\

mvdsv. van (dmd\ (van meer als een per-

soon.) — hi.in \ toeroep van den drijver van

een ploeg tot zijn buffels, als zij zich moe-

ten wenden: wenden! — t^niasn^rnn(ujtnncHi^\

circulaire; rondgaande brief; brief, die

van den een naar den ander wordt ge-

zonden, om zoo alien ^ die van den inhoud

moeten kennis nemen, daartoe in staat te

stellen . — Verg. <m > i wi a&j *m o^ff w

AST? {(U^QJl n \eigenn. Henoch. Ar: ^y^.j^ i

.

cum (U) arf orm \ zie (td^ru w

azr)A£\\ ong. (Jav. i3i.i&\ een enkel) Verg.

(&i<&w— (ui-ri ctmkm| v strijd van een tegen

een ; man tegen man vechten

.

Q a tt •

(KY) (l£5 (ISYI \ zva. t^asn\ 11. in -nimrvijiirn^:

/isfiN zie deze uitdrukking en de toelichting

met 'yimn\ bij ^i am ruff \ II.

am 0£? (IJI ft \ SB. afkeerig; afkeerwekkend;

een afkeero/afschuw hebben van iemand of

iets; walgingwekkend ; walgingvoelend.—

Van een plaats of plek waar het bv, vuil is,

en daardoor walging of afkeerwekkend is, bezigt

men gem,, den mvdsv. (j^-ukmiw
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ftm(UUI2\ SB. deze, dit, deze hier, dit hier;

ooJc: hier; zie hier; t. w. in antwoord op

de vraag waar men, een ander of iets zich

bevindt. Bv. (8>uchk£)m\\ Antwoord: ^^

' <un^ ^GU — Voorts bij het iemand

iets aanbieden of geven, iets brengen em.

JEn tvm&\ eindelijk ook nog: ik; lk

hier; als de spreker doelt of toil wijzen

op zijn toestand of gesteldheid of wel op

de omstandigbeden, icaarin hij verheert. —

Ferg. ^<lu^\\ 1>

KM (WJ) 2 P N /• zva. i7T7,i
:

u?\\ — II- nitroep van

angst of schrik.

schaduw geven; koel, door lommer of scha-

duw of ivel omdat de luclit betrokken is.—

^aM^xmaa^ schaduw zoeken onder iets;

zich in de schaduw plaatsen of in de

schaduw zitten van iets, bv. van een boom.

Situi^u^s iets in de schaduw plaatsen.

Vera. 6^w^// NN

AST) CUV) OSY) \ zie hajimiw

> Ct

s

MOM \ of &^ S. &u.„w P.(sprekende

S

tot een meerdere van zich zelf of van een

r6m )
— S^ B. en BL. {van een meer-

(UT)(UU)?\ SB. schaduwrijk, schaduwgevend,

S

dere) — vertrekken, naar een verwijderd

oord of ten minste niet zeer nabij gelegen

plaats; een eenigzins verren togt aanvaar-

den. — kmwA^n of Si (tilmmw
/j ^

(van

leide het Pass, a?ii7na,u<tf?a^\) S. Sklvi?

fp2M/l\ (Pass. (uiiuKLtu^tMji^ P. iemand

of iets doen vertrekken, afzenden, ex-

pedieren.

KM CEJ) p \ S. TjjTjf^u^ P- (yrekende

S )

tot een meerdere van eigen huis of van dot

van een mindere. )
— ^ Sis B. en BL.hms,

woning, woonhuis; ergons wonen; woon-

achtig, woonachtig zijn. — .™ *-»<*&»<""

f -nm^ncm, SB. domicilium; ergens zijn

domicilium hebben; huis en erf; huis en

hof; eigen huis. — (Verg. roemali tangga,

bij Pijnappel, op roemali.) i-m^^^^s 8.

xnS^Ss en i^MMyxicmpB. een eigen

huishouding hebben; getrouwd zijn.—

/ G
M^Xm^t*™™^ ^ bij 177*7p— ™0 ?

rm

aaix zie bij &Mi* — ™^^£^™^

ziekenhuis, hospitaal. — oS^t/n^ s-

m^Shu^B. iemand en bep. aan zijn vrouw,

teaenover de laatste is men het verpligt, hxiis-

vesting of woning verleenen; een sluhgrond,

bv. een ^vrnt^ met een lmiS beboawen-~
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(UiKm (£1%mm (hn/l i S. (uix:n(^iQ^Aioo^ B. JlUlS

of woning bestemd voor iemaud (een

bepaald perSOOn
.
) — amzmaji am (EJi^ajin an/j \ S.

enz. — hout, bestemd voor een huis; hout,

waarvan het huis gebouwd zal worden.

—

tut am (&i $ iji am ei $ an \ S. m ^n &im am (ei an B.

een ieder in zijn huis bv. gelaten vwrden.

am (&) (Klfl \ Ar: e>Uo
ĉ

het geloof. —

ozkeji an 2 anj^\ zva. ai oji 0^12001 an /j\ zie dat bij

(UTi (&) 2 asn n\SB. volledig; zonder overslaan

of overtelaten; in alien deele; en zoo: met

de grootste nauwkeurigheid van ondervra-

gen of onderzoeken; schoon, van wieden;

voorts van inzamelen ofpluJcken van vruchten:

zonder over o/achter te laten; van scheren:

zonder wat te laten zitten; enz. —

£h(Li2fcu2(Hiji\ nalezing houden, zooals van

katjang soeoek, hoewi, enz. op het geoogste

veld; ook van pare, dtcz. de aren snijden,

die bij ongeluk bleven staan of icerden neer-

getrapt of reel die men liet staan, om eerst

de grootere te nemen.

(EM (FJJ (&n fl
\ S. vf/EnQ^^ B. glimlachen,

grimlachen

.

(&H71 (Bit J/W 0?l(BlSl\ S. aJirnfEjI^JHHTJlS B.

droomen; iets droomen. — amm 3 aw ann\

of oji aii (EJi ^.i a.ivi (mji\ S. am ai (eji ^i an (i\ of aji oji

oiieji ^iajian/j\ B. drOOm. — Mirn/Ki-^n am am

<r.i -^i Km 2 an a \ of aoi k*i (f-i — i am (zi ~^i am 2 ann \ JS .

amamai (Ei^iasi/j^ ani im ri czi -^1 an 2 anj)\ of asnam

oyiEi ^im/jam ay iu ^11X12(10,1 \ B. door iemand

,

in den droom, gezien worden; hem in

den droom verschijnen.

(irn (&l
^/J

(Kl fj\ (amiii^jjibnji\ kw. zva.ffl&i-j,

(kti^ bijeen, bij elkander. Jav. JVdbk.

Mai. liimpoen.) — witOnM^mooji^fvnn'im^A

piM/i\ SB. vergadering houden. Verg.

am (Ei^Jin.i arifjw

OZn (E/t <n/?0v?
fl\

SB. of wel en zoo gewoonlijk,

S. oji-h(ki2 (m/i\ B. afgedaan, afbetaald van een

geldschuld. — mm^itoion^ een geldscJiuld

afdoen . Verg . ^i an ijy w

OZT) GE/) ^A \ ong. — am azn ^ ^nazi any^ SB. aan-

gehangen worden door de menschen, bv.

omdat men is een goed vorst. Verg. bij

am (Ei -J) an a
N en auj

t

ni asii/iw

cam CE/t (E/i fj\ SB. de voorganger in het ge-

bed. - (Ar. ^Jc\)

(VMcm\ SB. rib: ribben

.

S
'

am am crui n w — (Sicmn^p s. SiStn tan-

dakken; op inlandsche wijze dansen.

—
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azi
rri(fn<n.i,f\ of mm-fiahrtru/js xn'hiTth of wn

)i?ti\ mvdsv. — Sirnrua^p S. £i£ri an (tofts

B. dansen met of tandakken met een
\

dansmeid. — Si^ri/tuimji^ S. ^lKn^nonp i

B. laten dansen (27/rc ^«*&?rc 0/ de aanwe-
j

i

^^ i» cfe gelegenheid stellen te tandakken).

°ic£>£l2(Hi.Q(ib\ S. enz. met een zwaardin
(Kb

de hand tandakken; 00k bijv. te paard ge-

zeten, met een zwaard, dat .
men in de

hand houdt, de afgepaste bewegingen

maken van arm en hand bij het tandakken.

£u™<miMixJtj$2(U!His\ enz. — &rrn.r^2nrf(ni\

S. ^.^rm^m B. dansen, zooals op een

feest m
— r;rrff)7^i/j(i^rrhru(hf^fj\ al tandak-

kende; dansen en huppelen.

am cm 2 cm n w * »™ ?vm™ ch>
*^ N ^ # Pas

weer op de been zijn, terwijl het loopen

nog voetje voor voetje gaat, van een her-

stellende zieke.ltg.K. — ^cmcmjix™™*™^

in beweging zijn, zich bewegen, staan te

schudden, zooals van een opeenbamboezenvloer

staande lamp, alsiemandzichbij die lamp neerzet.

(EY) (IZn, \ zie iimm\ en Vj, t

c
!l w — (hni i7ii i:n \ zieT

r^xmw — flTnanjOfljTJN sva. mfy en ™£|

»mm Vooral als ze na in in statie naar

de «a».nn«sw^ te zijn gebragt, daarin zijn ge-

borgen, is im^ntwrjnis de meer gebruikelijke

benaming voor die bossen of dien bos.

(im (VH1 (Kl fl\
SB. dauw. Verg «^f&?^\\—

Siamwp of (w-mfo}*^ K-) m den dauw

leggen o/zetten.— MiraajjoM/^ bedauwd.

mm a^n \ SB. schriftelijke kennisgave, over-

gebragt door een bode, van iemands zul-

len komen (van elders) op een genoemden

cv cy
Jag, — Qjt--ritenjirmxw\ hetz. Voorts •vmxm\

ook de persoon die gezonden wordt om

ergens berigt te geven van iemands daar

zullen komen. — ^ -iSrn tmjfs door middel

van een xm.v;n\ kennis geven van het zullen

komen ergens of het zullen terugkeeren van

iemand, op een genoemden dag.— Ferg.a%xnw

dm faxicLm (Bin \ Ar.- *^)j$\ ->
^bra~

ham. im 1 rn vn <z i ~n (wi <fa xu \ naain van
?H3

l

iemand, beroemd om zijn gastvrijheid en

edelmoedigheid, en van wien wordt verhaald

in de » Makota sagala radja radja" zoomede

in de %Boenga rampej."

(Cn (imm aSYlfj \ SB. uitlegging, verkla-

ring, beteekenis van een beeld of beeldspraak;

bedoeling van een fabel of vertelling tot

leering; zinnebeeld, voorbeeld, gelijkenis;

gelijk; als; (Ar: 'ijuzh' voorts met
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(Mccrnxmniasnjis er nevens : gesteld dat.

—

Kntimni(ism(tf}ji\ iemand of iets bij iets ver-

gelijken; van iemand of iets iets zeggen met

behulp van een beeld, in beeldspraak of

met een metaphora.— (hmj(ibu(^x7rii7rinia5ri^\

iets gebmiken als een beeld of zinnebeeld.

Q
(Un (UY) aSY) fj\ zie (3i<riasnji\\

(UY) (Un 9J) fl\ Ar. .>ujJL?\, eigenn. van den

duivel: Satan.

azn (tznfcJJ o\ SB. godsdienst, godsvereering;

(Ar . s^L*£) worts bep. voor het gebed of

de gebeden verrigten ((Mtruasnji\^ en voor

aalmoezen geven, weldoen, (aSas?*™^), als

door de godsdienst opgelegde verpligtingen.

(UYi (UYi \\ — Snuri\ I. SB. pronken, pronkende

Van een pailW . — 11. catx:n\ xnnncn\ ro^r>

*>7rtJH\ en aztmi ni 2m am -> zie uij arnamru/jw

«/

CCin \ I. een aanlieclitsel ; zie de gramm.-^ II.

zva. (U)\ II. Verg. <uri\\ — xmaaiKntEJins SB.

ook per, bv. (mcinmt&i^asiiiwjanp per jaar.

III. (als een afkorting van het Jav. voorn.

van den eersten pers. cuiiajjcHi^^'j aanhecht-

sel in den zin van liet bez. voorn. van den

eersten pers., maar zooals men zegt slechts in

(3~&(m(K'rji\ bv. 6-&k(ha(Kt)\ ap cnji ^ ten xsri\(hqn urn trui

(hfndj) (HI /j\\

KM (KYl 2 (HI rj\ dikwijls afgekort tot t£n2<mj\\

SB. of zooals ook wordt opgegeven. S. met

6^A.cki (u^\ B. bemoei u niet daarmee of met

hem of met haar; laat hem aan zijn lot

over; laat hem zijn gang gaan; laat maar;

laat maar bhjven ! — A/^^^^iim

och, onnoodig, laat mij maar blijven zit-

ten, waar ik zit, zegt men wel in antwoord

op een tdtnoodiging om een hoogere plaats in

te nemen . — hi verhalen bezigt men ook wel

cirn (^i 2 mij) ^ bij het verlaten vaneen onderiverp;

zoo: en nu maar zich zelf overee-

laten! Zwijgen we van! — (fi* xh <&n i <mji\ aan

zich zelf of aan zijn lot overgelaten worden;

stii zoo gelaten worden. — Verg. bij

bemoei je niet met dien man, laat hem.

(UYI (KYl \ en Sinn \ zva. <im ihi\ en Si thaw

\
s (K\j (H\j

(UYl (KYl cmnw — condemns SB. op een draf

loopen. 6Jn<Kncrn/i icharnamjfs nu hier heen,

dan daar heen op een draf loopen.

(KYl (UYl fl \ zie bij mMnmnji jm j \>(un
s

(UYl (KYl \ zie (untKriw

S

(UYl (KYl \ SB. oyivertaalbaar redewoordje, voor

<&i>vi\ om het van het nemen overgaan tot het

(&kui\ af te beelden. Verg. akw — Q^kMKcrKKih
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weer terugloopen met iets beladen, heen en

weer loopen tusschen twee punten, bv. keen

en weer van het huis naar de keuken.

KM (a5i(Kr}/l \\ — £1$™^ SB. lets opsnui-

ven, bv. de eau de Cologne, toaarmee een

zaldoel is bevochtigd, of tvel het water bij

voor het gebed. — ^^™^? N

. (bij herhaling opsnuiven.)

(izh crn\ SB. wijnruit, en asa foetida.

azhfcm<M«\ Engelsch; de Engelschen;

Engeland.

(On crt) (HYJ/f\\ — oo^*™,^ SB. knikken.—

(uhcrr)(^fi^cni^i(hn/j\ al maar door ofher-

haaldelijk knikken. — Verg. o^cmata^- en

cm cm ani f} aj) err) <un *^/^

nzh crh QJ1
fl\

SB. duchten, iets duchten;

vrees hebbeD, bevreesd zijn; iets vreezen;

bezorgd zijn dat iets zal gebeuren.— 4"n?>

cm asntm no asn Jti a?i oj) fj\ spreehv . voor : buiten-
CD ut~ w '

gemeen of boven alles duchten. Voor

de vertaling van de spreehw. zie bij m*?

asnji \\ — .177 rui ^ r,h cm £f
t~»m *]

*"*? <£» —» fflM
irrJ ^ N

of in plaats van dat laatste 07-no ~>;j^

cman/js Spreehw.: je moet je niet, door je

allerlei schikbeelden van hetgeen kan ge-

beuren voor den geest te halen, angstig

maken. — <iri^ iun n^m (M q mm mji oji ru fe/i asnj^

rm KJi<n rrt t&i ~^iW 'M am asi/frm amwr™ <M Spreekw,

81/11. met deze: (i^A rri(Lmnrjnacu^Kn(iJjxnidairiKri

vhcrri()j)ji\ d. i. de mensch moet altijd,

met het oog op alle mogelijkheden, op

zijn qui vive zijn. — a<n xm cm ojiji\ beducht-

heid, bezorgdheid. — 6^iamc*Jij\ mvdsv.

Van en ZVa. artt am aJt/jw — 6j=9,imtcmaJ^\ Jietz.

a?h cm 2 \ SB. schudden, trillen, heen en weer
S

gaan, zooals van een huis als het stormt

of van den grond bij een aardbeving

.

—

£imii£imi2\ ofKhmt£i2(ynji\itts doen schud-

den of trillen; aan iets schudden, bv. aan

den stod, waarop iemand zit. — Verg.

O O CY

Ld Ul CJ t~

(irhcciW— £ixn^ SB, memchen of dierenhou-

den, onderhouden, er op nahouden— Verg.

El (3^nr, n eil <&l ru (KVJ\ W Si iCl2fh£lMJ)\

den kost geven, geven wat voor zijn

onderhoud noodig is; een kind, dat men,

bv. omdat men zelf kinderloos is, wil aanne-

men, maar dat nog te klein is om van de

moeder te scheiden, al dadelijh voor zijn

rekening nemen, dwz. al de uitgaven, die

er voor gedaan moeten worden, voldoen. —

Verg . ™^ *™ ™/l * — l
~l' ^^2 ™1 N of*™^^
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O n CY . O /. 7 O^
rtTT? ,t~1 tfj) ? iK7/5 N OJ Mil 2 !C 11 071 (VI 2 (HTJI \ Oj W6C ^'W I am

o . O a a . j
^iftJijarn anaji2ann\ zva. a:n ni ^i am an \ a. I.

van eeu dier: om te houden, om er op na

te houden ; ool: een dier of diersoort om te

houden, om er op na te houden. — Bv.

a * n o
(ui oji 2 ? (El 9 rut am an <» oji/i a~n an (ui2anii\ ojiam am 2

s < ^ s CO ^' s
(l

-J* CO

am ajii ojli (EJinw — ten an 2 annam an 2 anjj \ dier, dat

voor vermaak of om andere reden wordt ge-

houden; de beesten, die iemand houdt,

of er op nahoudt. — am anm man \ soms voor-'

het verzorgen (op zijn tijd sclwonmaken, enz.)

van een dier, bv. van em paard, dat men

houdt. Verg. bij dij^triw

(Un CCl OSYlfj\ S. met e^Pu^B.enc-.tEpu^ BL-

of met e-.iiu\ als hetz. en c-<Einsn^\ B. ofwel

met c^iEiasitp P. en c^au
K B. indachtig

worden of zijn; zich herinneren; de her-

iDnering bewaard hebben aan iemand of

lets; aan lets denken; gedenken; tot be-

wustzijn terugkeeren o/teruggekeerdzijn;

bijkomen uit een Jlauwte; tot zich zelf

komen en zijn gedachten verzamelen;

ontwaken uit een droom, of na amn^ojnc-^

oji^kimjjw Ook nog: er aan denken, in het

hoofd ofde hersens krijgen om iets te doen.—

.u>j 2 anion asna \ S. met <&n 2C—afv!\ en «$w iC-^ (E\ "27 s

als bov. — niet denken of niet indachtig

zijn aan iemand of iets ; ook met

atn 2 i:i> :in tsn
/j
r;h an asnjt \ S. enz. er nevens

:

zijn bewustzijn verliezen, bewusteloos

••1 O Q
zijn. - het laatste ook ljlen.— ibH2c^7U\SB.

gek
}
krankzinnig. — Uanas^&iasnp S. met

or] aniUiq anau\ en ^ anil ^Jl^ ockzi a^nji * als bov.

op iets zijn gedachten gevestigd hou-

den; iets in gedachten houden; en zva.

q., n a„ n o
anitifch ana^it 2 ann^ Zie llier b n̂ f \ ^ a^ian asn (mn\

S. met 0^ an ru xzia^p en tjozkzj mi aa.j\ als

bov. — iema?id iets in herinnering brengen,

indachtig maken; iemand waarschuwend ra-

den.— an itn (tn 2 aoj^\ S. enz. op of aan iets

denken ; iets zich voor den geest brengen.

antiab[yinf)t2rr^p S. enz. iemand of iets zich

in het geheugen trachten terug te roepen.

am an asn ana \ S. met £- »w an aan \ en £-*<*-'! «sw <ht« ^
S Ost -'' ^-Jl

(j (t>i/ <^1

als bov. — notitie, aanteekening om zijn

eigen of de memor;e van een ander te hulp

te komen; gedachte; bewustzijn. —

[^asi^xzh an <*sn oafis nota; aantooning; ge-

schreven opgave, zoo als bijv. in een zout-

i van de prijzen van het zout.*~

(Kiivhanasnanji^ SB. gave, geschenk aan

iemand, zooals een vriend of bhedverwant,
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als een stoffelijk bewijs, dat men hem in-

dachtig is.— ^ »™ Puo aaji \ of ^ *™ &i ^f^H x

SB. de persoon of zaak waarop iemands

gedachten steeds gevestigd zijn. — (wvjMn

<ru\ SB. iets tot aandenken; gedachtenis;

iets, wat in de herinnering blijft o/wordt

bewaard.— «--> 6-^* i111 * m v Kt1 ' <-"' x va?i iets zoo-

als een wasijat: door iemand worden voor

oogen gehoudsn of zich voorgehouden.

(uirrja^rurrimuis SB. souvenir, aandenken.

vfajiiqajiaSh SB. aanzegging, aanschrijving

en ZVa. (Ui(uiasn%\\ — <r) <zi <rj aji ttun an /j\ aan-

schrijven, aanzeggen, kond doen; ook zva.

(El (Ul (ISl) % (UK MTJI^

SB. maar volgens den Reg. v. Tj. S. met

(ki£immc-.£u B. op dien leeftijd zijn,

waarop men nog te jong is, om iets als

een blijvende herinnering in zijn geheugen

optenemen. — m *™ ti asn Pi \ zoover ik weet

of voor zooveel ik mij kan herinneren. -

(3^*°ii£i asnjl\ (3^Avfr}(ru\ en (3^» ^^^^^^^

mvdsv. (van meer als een persoon) van

a~nc3<vnji\ eilZ. — m°ifa(§)&(wuwp mvdfi.

van £i&*ffi£!(w?(Mji\ (ran meer als een

dm OS7 0v/l fl\ SB. droes.1^

001 (HI \ S. aj8rxj/js of <tJjQ>u/is B. luiden,

inhoud, zooals van een brief; de woorden of

hetgeen gezegd wordt aangaande iets in een

zeker geschrift; — van de stem van iem., die

terwijl men hem lioort en verstoat, zelf on-

zigtbaar blijft: spreken, zich laten hooren;—

van de woorden ergens, zooals in een brief

of geschrift gebezigd: zin hebben ; — van

letters of schrift : leesbaar, te lezen.

<ui2(p!Hi6^i3m^'rn(m\ Iv. van een brief: on-

leesbaar, niet te lezen. — g^^^^^x

SB. ergens in een geschrift gebezigde of voor-

homende woorden; — uitspraak omtrent iets,

ergens voorkomend.— y «=i^^ & ^^Jl N ##•

hetz.- aattajapKy^imtcn^ zie bij g^p

CO) (HJ (HI [j \\ — "7*7,^ 83- wts boven een

vuur houden of hangen, opdat let droog

zal worden; vlecUwerk, opdat het niet weldra
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aangetast zal worden door vernielende insek-

ten, berooken.

tCJ (HI irui n \ SB. hert. — Vera. QQmtn^ —

p w(rvyi$^(K) (Tufts huppelen en springen.

—

(U)(Hiri.ini(ijmmasn(isn(Hi
x
(KTf)/i\ spreekw: evenzoo

gemakkelijk als het hert zijn (groote en

zware) hoornen draagt, voert ge de kun-

digheden, die ge opdeedt, met u om.

CC1 (HI (HYJ /) W — cnM<K^(intm(hmji\ SB. verbit-

terd zijn en zich zoeken te wreken;

op wraak zinnen. Verg, xnasn^asnttmjiw

071 (HI (HI f) \ SB. vlecht van garen, zijde, enz.

ook haarvlecht, de staart van een Chinees,

np^^rvj^ van drie draden gevlochten

vlecht. — tp mmiiui <i3i .ru
ajyi\ enz. bijv. van

een zweep. — ^^/^/T vlechten, strenge-

len . — (m nrnHt OA inn ast} (Mm in ,tu Mfl \ uitdruJc-

king om laksa te beteekenen, waar men op

verbloemde wijze wil zeggen <n*<*m^AM\ of

?

(hh rti tun ^^(hnithig (M/j\\

as})
a
£JI^~~ m'w SB

'
groot sPreken >

bluffen, veel praats hebben tegenover iemand.

pmm ^i(m/j\ lust en moed of courage

tot iets, zooals om iemand te bevechten. — <mp

<$aMp aangedurfd, gestaan worden door

iemand. Verg, <Kna5i2nm%w

0Z) (HI (UU) fj \\ — /l^^.li7^ SB. indjoek, loeloeb

en derg. tot tali ineendraaijen. Zie ook

^^ (U
^JI^

au0- - ™¥^¥JI%^™J1" SB.

het een voor het ander gespannen van de

paarden voor een rijtuig of derg ; — achter

elkaar, bv. van de rijtuigen van eentrein.—

aSg^w^ig^^ of ™™%I%™A%®i

(CvIzoojjs het een voor het ander gespan-

nen worden van depaarden voor een rijtuig;

achter elkaar gevoegd worden van de

waggons; enz.

(CJ (HI \ zie Kn(isr)\\

" •" ^^ O 7 7..
001 (HI (§ ^Zfl\ (HI \ zva. H (rhi6^tMi\zie dat bll (Ul ruw

(CTf (Hl\ SB. voordeel, winst, geluk; voorspoe-

dig, door het lot begunstigd, voordeelig,

met winst ; lot
;
gewin ; — van een winst

(xmam\\ groot, belangrijk, aanzienlijk. —

(ktkujwo an /j\ voordeel, winst verdienste op

iets; winst dien men met iets maakt of die

ergens op zit ; verdiensten ; voorspoed. —

(mi dj (jh^ <nmw act 3snnm\ winst en voordeel

stroomden hem van regts en links toe. —

Pffi(Ki\ als het bijzonder goed afloopt

(afliep) ; nog van geluk mag (moet)

men spreken. — ^g^^ net voordeel,
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de winst, bv. de winst, die men met zekere hoop-

waren dacht te maken; ook: de het meest door

het lot begunstigde. — (L^g^u*^?^

iets, dat voordeel of winst zal afwer-

pen; winst, te maken op of met iets. -

xnwwzMTjis voordeel aanbrengen aan ie-

mand.— ^ <v .^ lietzelfde lot deelachtig

;

gelijk op deelen in winst en verlies.

(tr? 0*7^2 \\ — *y£T?N SB. bladen, kruiden, die

bij de rijst worden genuttigd, in het

algemeen alien, wat mm onder lalah begrijpt,

zoeken, inzamelen.

OCTf (HI \ SB. weggaan, zich verwijderen ;
—

van een bediende: uit den dienst gaan, ont -

slagen worden; — uitgeven (geld)— ^go\

zich verwijderen nit de tegenwoordigheid

van een meerdere ; vertrekken, terugkeeren
;

achteruitgaan, achteruitwijken. — L17V
lffi

mvdsv. — riKiinitM^ iemand, ook een vier-

voetig die?; zooals hv. een paard, achteruit

diiwen, achteruittrekken ; een hast, tafel of

derg. achteruitschuiven, achteruitbrengen

;

in laatstgcm. zin ook van een liuis, paardenstal

of derg.- Poss. a?ri i m^n mj\\ — ^gl^"*

»v«^ een onderJworige ontslaan, zijn conge ge-

ven; een zekere som uitgeven. — Verg. *^£p-

(E i m *S ,Kn^ (hJt iei IK obit orn (nn m^j \ spreekw .
.•

de Scjrik ontwijkende in de Charyb-

dis vervallen; zco wel in het eene als

in het ander geval het gelag moeten

betalen of er bij zijn.

CO} (HI OS7 (HI \ de Myrmeleon. Rg.

(d (HI (UV)
t
(tJJ \ ZVa (ijnrj(VLiiZ)f)\\

<£ CJl I) <JI fit-'

001 (HI (El
fj

\ SB. rijstmaat van klapperdop,

zooals men in de Imisliouding dagelijks ge-

hritikt. — Verg. riti-nacn/jw

*

001 (HI \ (Jav. rW/^ algemeen bevel o/veror-

&~* Co/

dening, algemeen bevel geven.) — ^-ntisry

d:)MKi)ih\ algemeen bevelschrift, alge-

meene verordening, gescltreven of gedrukt.

mi nsnm j x) ,7/7 (ljm \ staatsblad

.

001 (HI (fW n \\ — .r.p.M.Kirw.nspreken, zeggen tot

een meerdere; zich wenden met een verzoek,

mededeeling, enz. tot een meerdere; iemands

spreken tot een meerdere. Zie ook ij^rti^w—

inMtin?M.)\ iets voordragen, mededeelen,

zeggen, van iets kennis geven aan een meer-

dere; ook sprekende tot een meerdere: ik

geef kennis, dat, enz. — Verg. ^.rSfffW*

miw — £ixr>MiKrir)\ wat iemand in een be-

paald geval tot een meerdere zegt; ver-

zoek. — mvwiMjV ™ts
(
een 1jeP- zmfy
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voordragen, mededeelen aan een meerdere.—

oji op (Ki afti

2

mtjj\ ais B voor ^/.^o?^a^\iets

(een hep. zaak) om mee te deelen of dat

men wenscht voor te dragen aan een meer-

dere. — oji (Cjijpinipitthn^ hetz. — (HiupjiHii^

OoJc <MTi Ml Ki mi \ (hii x/n 2 an (hh \ en mi \m an (Hiijt \

in opschriften van brieven, en dun voorafge-

gaan door ojuiAjarnp of (Munoyp zoo mede

gevolgd door <uth te zamen met dat voorgaand

en volgend woord voor: behoorende aange-

boden te worden aan; geadresseerd aan.

OS7 (hp <ruin \\ — ajMi^ SB. goederen trans-

porteren, bv. nit een schip naar den ical. —

Be pass, vorm ook aotMitHiiu/iw

O n
(ci (ki (&) o am (Hi 2 (&i n\\ — iV?

n .

(Crt 2 (HI VTf (HI (El /)

6~~ o^ '^/l

a • o
ICTt (HI 2 (1-1 /I \ Zie 'M (H12(F..l I) w

rt^7 (MJ \\ — xnap(ai(m,p groeten, begroeten, zijn

eerbiedigen groet brengen; afscheid nenien;

iemand eerbiedig begroeten en hulde bren-

gen, zooals aan een regent, bij zijn instal-

latie, of terwijl hij zich in de moskee be-

vindt bij gelegenlieid van het geeindigd zijn

van de vastenmaand. Hij, die (inopxnM^

neemt de regterhand van htm, die begroet

wordt of van wien hij eerbiedig
%

afscheid

neemt, even tmschen beide handen en maakt

o
vervolgens de ^kei^w — Is het een plegtig

eerbewijs, dan kust hi; ook de hiie of den

voet van hem aan ivien hij hulde brengt. —

mmiu&ioqp zva. (n(HKci(HTji\ of daarvoor

een minder mooi woord; ook: een groet

wisselen met iemand; elkander groeten,

elkander begroeten, bijkomen of gaan,

Uo. door tegen overelkander neergekurkt de

plat tegen elkaar gehoaden handen vooruit

te brengen, tot men elkaars vingertoppen raakt

en vervolgens beide de aiir.i% te maken. —

izi ni pi zi (hnp mvdsv. (ran meer als eenpers).
—

Zie ook *i m \ bij m (tp \\

(d (to as7\ zie dfifi wi ? n\ — ^7 (hi ii \ zie <*) tr»7i (hi ii \ zie <n i

o
rn x:ii 2$: \ en T-7 i] 'W ^ XN

(ip &J] \ zie i:r)(*Jj\\

ccrj /&j)asr) n 6 ^&cn (&J1 (isri n \ 2ie ^ ^^w

CCl (Ml OSY) n \ SB. losgaan, zooals van een

toutv. K. Verg. ay&tiw — a^^ihiianp ver-

keeren in een toestand van ontbinding, van

vleesch, vruclden, enz. — uit elkaar vallen

van een boek, een huis , kleeren, enz. —

iuiiJi(hii2(HT/j\ iets ergens uit doen vallen,

uitstorten, uitschudden, naar buiten doen

komen ; — rijst, koffij of zout uit em ka-

roeng, gras bv. uit (en mand storteri, schud-
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den.— ( a-ywa^iiix ontijdig, alvorens vol-

dragen te zijn, geboren. Rg.) Verg. K)<ty,ruj\\

— i.jaciamfl£~vi*Jiiv;nji\ niet stevig in elkaar

z'tten, bv. van een boek.

CO OJJ an/1
ft

\ zie (i-yru/fw

cm 0J1M f)\
s- iemand8 spreken of zich uit-

laten; spreken, zich uitlaten.— «.^ioi^^\

S. van iets melding maken, over iets

spreken ; SB . in ^ 10 Lu a-n.rum ?-n?-m\

de twee zinnen, icaann de gelooj

der Mohammedanen is vervat , uitspre-

ken . — -*r) J ^> >V? 2 (to n kz.1% ?- 1 un -in nsn/l \ hetz . —

iKmiKatufjs SB. wordt verliaald; wordt

vermeld; wordt gesproken van. — we

n
jai mi ;> ,K7 (li 2w /j \ zva. nji<j)!Li2(hn]\ hetz.

.hi w»

asn-n\ en iE-im ~nw

ay OJ} (CI OJ) (CI (Hl/J \ 55. zittende, met de

beenen been en weer slingeren;^e?to zijn

met de beenen hangende.

(CJ^Ji\ SB. kat. — ^(vi^MaMf zie by

cm \ SB. met een straal neerkomen; uitstorten,

2
doen neerkomen vloeistoffen, zoomede lets als

ryst, koffij, zout en derg .
— Als redeivoordje

voor aqji »3 »«'A ™/ ^™ * » r/ ^ ^>>? ? *3? N ^ ^ 17r?
jL

ttitM^' is het niet terng te gevm.

001 nj\ SB. afdrijvend, zuiverend van spijzen

en dranken, die als geneesmiddelen ivorden

gegeven . — «? -n ^ -n o w/j \ collectieve bena-

ming voor de verschillende middelen, die

de inlandsche kraamvrouwen gebruiken

voor het zog en de kraamzuivering.

(VI (UH (KTl f)\
SB. zeker vischtuig, waarmee men

naar aal vischt. Het is een kort, niet aan een

liengelroede bevestigd snoer, waar men een worm

aanslaat, en dab men vervolgens, visschende, als

eengewoon hengeltuig in de hand blijft hoaden. K.

cm nr> asr)
jl N T - SB - °f s- p*™* 1™^ $• adeiN

pees. II. SB. met ty-wnffs er nevens: de

naaktheid, de schaamdeelen.— (Ar: CjJjS-J

OS7 nj (IST7
fj

\ SB. overblijfsel, afkomstig van;

gewez^n, vroeger; wat werd gebruikt of

gediend heeft voor iets; wat door iemand

werd gebruikt of overgelaten, en zoo met

'>7?^>??vT^j\ en ^jkuii^ihiji^ B, kliek, klie-
CO —'' ^ Cd -"

ken; afgelegd en bv weggegeven kleeding

• stuk; voorts SB. de plaats, waar iets voor-

viel, de plek, xoaar iets geschiedde: ook door-

gestaan hebben, pas doorgestaan hebben

;

en van wege, door, tengevolge. — i^«»

yuiy^ffitiStMiSiM^ weduwe; ook ge-

scheiden vrouw.
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II. W
l

nl a!>7iii\ iemand met de twee handen,

bv. van de maagstreek af naar beneden, strij-

kende den buik drukken.

CCTf nj (Kfi n \ SB. geregeld, ordelijk, naar

behooren, naar den regel. — <a
ll

n
}

!t

^/l
s orde

stellen op lets; de noodige maatregelen

nemen en zorgen voor iemand of lets; zich

bekreunen om iets; zich laten gelegen

liggen aan iemand of iets. — r,>-n^?^*^\

regel , regeling , bereddering; geding,

twistgeding; nianieren; vornaen; omslag,

compKmenten, complimenten maken. -

(KTig'ionioji^KKip bij overheid of regter

een zaak aanhangig hebben, hetzij als

klager, hetzij ah aangeklaagde. — "jf^^^f^

op itts orde stellen; iets regelen, in

orde brengen, beredderen ;* iemand voor-

zien van het noodige of van hetgeen

hem competeert; troepen voorzien van

de noodige bevelen en instructies. —

irvi (l» ton (Hi x.) Tt (kji^a(hi^\ ongemanierd veel,

onbehooriijk veel, bv. drinken.—- fcvdcj-n

(M'xriG-iA'yi (hi tisn ^asn % \ van iemand die telkens

op zijn bevelen terugkomt, ze weer wijzigt.

(nottnnri run<m~mom nj <-n oj)] \ onberedeneerd

geefsch, gekgeefscL — (cj~n(>j)^iM(un\ zie

bij rui/nw — ^ni^tpnrjaj^js den boel in

orde brengen, regelen; en zoo ook: orde

op zijn zaken stellen. "n^^^^^'M^

II. r/-n^\ SB. buikloop hebben.

001 nj au)/f\ SB. schroef. Verg. ^wia^w

CCJ
cyij OJi n \\ - <ti~n,(uyi^ SB. van de waren,

waarin men handelt en bv. m>e rondgaat

langs de huizen, iets in rail geven, ver-

ruilen voor iets anders, bv. leveyismiddelen.—

din ob (ui -n mz) mi \ ingeruild tegen het leven.

CG) *T| (Vui r\ \\ - /i^-Vja-Lja^N SB. een van bam-

boe gemaakt instrument, dat bij het

luiki,lu?j\ wordt gebruikt.

CC1 nri (UU) n\ SB. wegglijden, wegvallen,

bv. van de kiezelsteenen van onder de voeten

van iemand, die op een hoop dergelijke sttenen

Mind; — afrollen, bv. van een gedeelte van

de aan een grooten hoop liggende koffij. waar

iem. tegen oploopt. Ook volg. Rg. en K. zva.

'£/"TL"r ^ ^aa^e °P Soemedang : bij het

zien eten van iets dat wrang of heel znur is:

het water in den mond krijgen.

OS7 nj (UU (Ui
/f
\ SB. slobberig , slobberig

aan het lijf zitten van de kleeren of van een

hleedingstuk, bv. van de samping, omdat men

geen buikband om heeft; als een zak zitten;
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ook: de kleeren slobberig aan het lijf

hebben zitten.

CO) nrj am/] \ SB. instorten, inzakken; geheel

of gedeeltelijk ingestort van een berg, ook

van een weg; vallen, naar beneden komen

. van een stub van een berg. — ,*7, g"rJ8Ti^ N

van een weg: over een gedeelte b^dolven onder

de stukken en brokken v. e. berg. Van

een hoop of stapel pare bezigt men ook wel

ap-ncrnji\ gewoonlijk ecliter ^H?.^ %ie °°k

07) <T7 (KM f)\
SB. vruchten, bv. nangka, ook

bangsa dangdaoenan, zooals kool, salade, enz.

bereid met klapper. — n^-nxn^ oerab

• maken.

001 ni (Ml CUUI \ SB. in plaats van zooals dat

behoort; in plaats van zooals behoorlijk

»

zou zijn.

CCJ
CY)\ SB. mensch, iemand, de menscben,

de lieden. — ajiap^ns een, iemand, een

mensch, individu; per man, per persoon.—

die; Moor. — op-yicunruMs Hollander.

(pnitmocuinjjs schepeling. — ^h(uicrr^(h^<n}

m^ iemand uit het gebergte, bergbe-

woner. — v ^> m^r hetz. ook Soendanees.

II. Voom. v. d. e. perwon; men bezigt het

beleefd sprekende tot een mindere: ik, mij,

mijn; ook den toegesprokene, een gelijke of

mindere, insluitend: wij, wijlieden, ons,

onze. — Met beliulp van «j-n s soms met, soms

zonder bijvoeging (zie de gramm.) van unnjui,\ S.

of ^1^1 ins hoffelijk sprekende, drukt men

zich ook voorstellenderwijze uit.

as'

rjms de een de

ander. ~~- Mayn\ (i^fi)m^ni:n\ een

een ander. — g^gft?^ dorpeling,

dessa bewoner. — ap^i^u^s iemand af-

komstig van het vaste land van In-

CO\ (KH \\ — K/thn SB. figuren snijden in hout

o/metaal; graveren, beeldhouwen. — «?*™

-o^ N snijwerk, enz. — as^hh ^a^heeld-

snijder, iemand, wiens beroep het is figu-

ren te snijden in metaal of hout, bv. kris-

• gevesten te besnijden.

CC1 acq \ SB. krek, afgepast, afg.meten. —

Verg. (SnaAJiaj^^ — <ni(m/iap.im x alleen maar,

slechts; en zvi. a Is o*n-£A«?.'KTjj\ voor dit

laatste in ntn^i\ ook weL maar minder
CO '

goed: ajta-o^ even, precies, te nauwernood

en niet meer. — H*^ ^eis meten
' fiO- te

rade gaan metiets. — g^-n^ ietswaar-

mee men de lengte, breedte of hoogte van
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iets meet: maat, maatstok, meetroede. Verg.

CY
asn tun tj (taji'k

CC1 (Htj (Ui
fj

\ Jav. reukwerk. — (cirrniu^Khnp

bewierooken, iets met reukwerk berooken.

Verg. ui(ut\ en ^p1?^^

Q£) asn o\ S. rrhiar)^ B. uitbraaksel, braken.

Verg. p ^w ittj^w — (uiisn qmitthop S. a^irvi

cm f(h£n t (ktji x B. lets uitbraken. — (ir>txsn^(ip

tisn ^(Lnihn/i\ bij herhaling braken, al maar bra-

ken. — iq) asn ^ ip cm s
spuwen als een reiger.

AS? asn nr) \ SB. algemeen bekend. Verg.

%
an 7s,? ~/n\ turnm njyi \ a<n ki r\,i ur^q \ mi z jji (lj^/j \ e 71

(HH2I munjiw (ci iisn nimm chaff x
bevelen van de

overheid, door afkondiging, algemeen bekend

maken. Verg. bij ^.om«tn\

cipramfHrjnS^ftimzcHii^ S. rond-

slenteren, ook: regts en links loopen,

rondloopen iemand of iets zoekende.

C£) asn 2 (KYI n \ SB. de hersenen. Verg. miz n,m\

CCJ asn (M fl \ SB. oj)(i7)«£n(M/i\ een, ^°g

(isiKK^p twee (stuks) tambang of rawe.—

am ieiw (C) am (kjijj n een touw .— ^ ^ >wm <p ^n M<j \

een rawe.

(LP OSY) OJi [j \\ — <CT«wfl^\ SB. iemand uitzen-

den om iets te doen, bv. om een brief te

brengen of om iemand aantezeggen dat hij

moet komen; enz.— /l;,ciiw^aw)^ bode, zen-

deling.— Sikoxsii^s zending, opdragt.

Q
(LP OSY) OJ) \ zie 6^(isnw\\

£~

KnaSY)(EJi\ S. a'om,niEi\ B. zoo goed als^ "-

't maar kan wezen of als men maar

kan verlangen; best, voortreffelijk, vol-

maakt, in alle opzigten geschikt. [Sir.

oettama.) — *™ a? *sn (ejiS^ami n\ S. *™ *o *m <&i

ibi(hnjj\ B. voortrefFelijkheid, deugd; deugd-

zaam. — (vn i^n ^1um (mp iemand, bv. een gast,

in alle opzigten voortreffelijk behandelen,

zoo behandelen, dat men met geen moge-

lijkheid meer zou kunnen verlangen; een

(li yin ii (ci (h^ii\ zoo inrigten, dat ze in over-

eenstemming is met den staat van gever

en ontvanger.

a
(tn asn obi \ zii

6~

Cbl OJi (U77 \ (Skr. oetsaha. P.) SB. bv. van een

sawah : de vrucht van iemands arbeid. Rij. K.

0!P OJ} \ zie *& »o \\

001 &JJ \ (Ar-. vuu£) het een tiende gedeelte,

dat vm een nalatenschap als proceskosten

moet worden betaald, wanneer de erfgenamen

het onderling niet eens kunnen worden, en de

hulp van den prtester xoordt ingeroepen.

Q£) (bJI (ten ft \ SB. zich verroeren, zich be-
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(C) (Kfl 2 (U /I

wegen, een beweging maken; (Verg

.

,oct^\J 0o#.- benaming van het kind in den

moederschoot, als de vrouw vijf maanden

O a O o i'i
zwanger is. — ten 2 a) ^itHmfoiruMr^^ geen Ha

verroeren, zich in het geheel niet bewe-

gen. — hm-ufhojjrj^ihiipzie oij teiu <
, (hn/jw—

a n O O c O 3. ...

<ni (Ci .w Nil i (hi fj hi xn i un % kh z u-n 2

i

; (ui i ten \ poet .

w?or W Opperwezen: Hij, die dag en nacht

doet intreden.

OS) OJ) (KYI fj\ SB. dakspar. Verg. .n-tiuiMQw

(Cl . (Ml arm (UU) \ Australie.

(C) (M out \ (Ar. oesallL ik zal bidden. Jav.

Wdbk.) zeggen: oesalli; bv . ^?^fc-?i.u*pn?

te.7 (£>i te~n (Hi i.n &ji a.) Ml iru ^ (Ul (Hi tell tei im i^G-tAri i?) ?

oji itel (i- 1 1) \\

CC) (hJJ (TU) f\ (§ *£&(M <nj)/l \ zitt (3^11.1 n^p\

(171 (Ml (U) f) \ SB. veeg;, streek. — mummik

een heel klein beetje, een ziertje. —

(iTinifMiirxKiajip spreekw. voo?': ik ben met

een klein winstjetevreden. — fcuahaji^Miu^

insgel. spreekivijs, en ivel voor: een met

noemenswaardig kleine winst hebben ; ook

voor: een oogcnblik rust van zijn kredi-

teuren krijgen, door op vervaltijd te betalen

met nieuw geleend geld. — k^mmji^ strijken

over iets. — (SiayajKu/js ooh verleid door

o
OJId

of onder de bekoring en magt geraakt

van een djoerig. — dywaji ^(ni/js iets be-

strijken met iets.

Kp(*J)2 (Ulfj\ SB. vhchhaak; hengel.
*jj

^n hengelen; met den heng 1 visschen.

(C) ijoiutei lniofi\ van de keel: zeer doen,

van binnen aangedaan zijn, zoodat men

moeijelijk slikt. — Verg. fmqam\ en zie

, n CY , a
ooh te< 2 .lis i \ zoomede asn *u v

(Cl&Ji(E/)/)\ SB. saizoen, jaargetijde, moe-

son; tijd, tijdstip, waarop iets kan plaats

hebben of doorgaans plaats heeft ; — op

een tijd, dat; tijdens. — (Lyoji.r.i~nrLiMM\

of ryiuiMiSinm^ de oostmoeson, het drooge

saizoen . — g^ >™ ^ »- *nj\of v »

^

*n <isn/f \

de westmoeson, de regentijd.

(d (U) \ SR. oom, tante, en wel een oudere

Iroeder of zuster van vader of moeder. —

Verg. &m<vi en m li^/jw

001 (U) \ SB. algemeene naam voor een soort

aardvruchten. Het zijn knolgewassen, en ze

icorden gegeten.

CG)&JI\ zie ww

a^
2
CCrf(Ui\ SB. stukje of brokje papier. In

de distrikten Djampang wetan en Djampang

koelon (Regentsc/i-p Tjiandjoer) zva. n&li&ajiw
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o
(IS? GJ& <W>? ytf (§ ~&k&J) (KYI /) W — tmvi<ffl£i<Kriji\

SB. een wapen, zooals een Jcris, zwaaijen.

CCA (U) \ I. zie <6) w— II. (p o «? u> ^ SB. de kaak.

carta \ sUchts in: (iJ7flr?.i7w.rL*i\ voorvechter,

en in (^((Aapinjiip'njis titel van een be-

ambte, belast met het toezigt op de

waterleidingen . — Verg. ^l^P en zie ooh

het Jav. TVdbk. op ^^ zoqynede bij P.

op hoeloe.

(CA (TUI P \ SB . een redewoord voor de verbie-

dende toijze van spreken . Zie de gramm. —

ap ,ra $ (vi mi * zie b ?j 'Vi mi \\ — op .tl> ^ itt? i M/j »

laat staan ; niet slechts, niet alleen ....

o
met. — aptrLiq<£i(HTjl\ en aprt.i^r.riian^i.'ricms

Jtetz

.

a
.£k.„ft. G)

(CA arm (Hi fj \ s. (s^^^HU cok6^^(viMp B.

spelen, zooals hinderen dab doenj voor zijn

pleizier iets doen, uitgaan of ergens heen-

gaan. 6^a.mvSi(m^\ mvdsv. (van meer als

een pers.) — Verg. ouhcimw — Mipr^iMM^

of mi (ui (Li (U _? (HTJ) tp rvi (hn/j \ S« Met ols B.

(Lfi-nimd^Sl- of 6^$6^* <£lmm it \ 'iets, waar-

mee men zich amuseert of speelt, iets

om mee te spelen, speelgoed. — chmaru

oji xm an ap rSi (Hia^fis waarlijk lieftallig. —

Verg. onder <w>*^

(d

(CI

CCA aruj (HI
ff\

ho. dienaar, onderdaan.

(C) OTj (irv) (HI n \ SB. mam van een lekkernij van

(thi(tsn(Hijj\ in den vorm van hoeljes.

CCA (TUI|\\ — «:jn.f\ SB. garen afwinden; aan

een vlieger schot geven.

arm (Kn n\\ — nyiinmp £B. zoeken, vor-

schen naar iets, tot kennis en wetenschap;

iemands feilen en verkeerd/ieden zoeken te

weten te komen, uitvorschen

.

arm (ten n\\ — (Jav . m n i mijj \ vlugt o f rij-

zing in de hoogte.) — a?<rumi^a.ru ;Tjp groe-

ten, een groet (iviUende) .wis-elen met iem.,

zich groetend rigten tot iemand, zeggende:

<3-A(*Ji ihi d/j 3_£* nj c~.mi \ of en zoo oo/c tot meer

als een persoon: s^^^^^m^^o^

vrede zij U, vrede zij ulieden; men groet

Urug met dezelfde Arabische tvoorden en

zegt ZOO : 6^a.yli c~ mi ^tl? (zij \ of 6-&ru £-. ?^

<fji ^*ru (zajiw (Zie bij P. 0/JlLJsaJI£/

(zitw/Mi^ in de hoogte gaan, omhoog

gaan, ook, hoog staan van een vlieger;—

van eenpijh tot opeengroote hoogte gaan;

voorts hoog, heel hoog, van het vliegen van

een vogel ; eindelijk, maar spottend, zva. «^*y

lang, lang opgeschoten.

(CA (ITU! (1ST) n \ SB. gelaat; iemands uiterlijk.



i::j iwiasn/jc~^n ; 2 am /jw 81 apriJi^Ji^\

ccj arm (tsw/)^QW 2 (isr) n \\ zva. A^rti^xn

rui ? terj^ w

cm arm asrj (in n \\ — ^g^as^^x $#.

zonder samping, geen samping aan heb-

ben, zoo dat het benedenlijf naakt is.

cm en arm asriA w — *™ *l> i^\ £Z?. maar

niet besluiten kunnen orn op te staan;

niet uit het bed kunnen komen. — Verg.

<3^A(Lll <n KYI <n (HI % \

071

fniun(n(Kiajna^\ ZOO medc Kyi (imKn/j\\

(ruifo/l/JW — (i7irhi^i/j\ SB. hetgeen wordt

geweven van tijd tot tijd bevochtigen met

water, opdat het digt (^mm^ zal wor-

den. — orMM^^\^bestrijken,besmee-

ren met iefs — ajixjn.i^p kwast, kwastje

;

het kwastje, waarmee men o^ru^w

cm (CI (Ml fl \ SB. kleur van het hoar van een

dier, zooals een paard; ook van gevederte?

verder, maar zeldzaam, voor lijkkleed; verg.

in 2<n(vi%\\— xn ^7j)^k(hnji\ een Z^bekleeden.

Q
(CJ (Kl/i (Ul/I \ (3^A(prviivi (spreeh uit: aulija)

of xyiSi(Li^ (Ar. ^~^j\i het collect, meerv.

van t^J* — «^«»- fodbh.) gezaligde, gezalig-

den; heilige, vriend van God. Bg. K.

/ \ O a a» O o
{(Masti'vi (hi im &~,\ obit ? /o* (ui tut si n fen 2 &zi xtyi <mj \

N att]g:f?i6~^(^i^2(Hii/j\\ crrrgaJtci

dji. — Aant. K.
)

cm arm (&l n\ SB. wormpje, made.

cm arm CEJl \ (Ar. ^L^is
,)

geleerde, buiten-

gemeen geleerde goeroe.

CCA art! (CH 2 (to fl\ zva. tiprL^iTMCHTj}, zie bij

(U) (YL1 % \\

ccf arm (en arm \ zie by <p*xp

(CI arm \\ an -ru awamp SB. een xmrSiajut\ *%

Truths (U (IhU KWJI ^ KYI (EjI ^,1 KIIJ\ rt_/l <K» 11^ \ of

derg. opligten, om hoog brengen volgens

de regelen der kunst; van daar dat men

ooh wet eens moet vertalen: hanteren. —

(CI T? mi KYI 2 (HIfl
\

Obi! 2 <tJI AiTI tasmtu?

iYu(3j&tn tun -n mi *^o kixi) ki <u (ui<ikm xv <wi &i<Nn %
knfo

jj Kyi z (Kin \

(Cl(Cl\\ — net nh s SB. iemand in het haar

pakken; iemand trekken aan het, om de

hand gewonden haar.

CCf (Ul P \ SB. loon ; werkioon, maakloon

.

(m(Li^(UYi(Hijj\ iemand loon geven, betalen,

voor door hem gepresteerden arbeid; iemand

bedarend toespreken, trachten neer te

zetten; een hind sussen of trachten te

SUSSen. — ^xji^xjykkicyiki^^ S. cciiu^iunthn/f

(3^(R2!Hyi\ B. zich zelf trachten neer te

zetten. — (H^(ttJi(ip(u^!un(Kijf\ zoo in een

. sa'ir (Gesch van Abdoerahman en Abdoerahim,
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a

bl. 187^; maar beter, ^M/?m?<i/w^i<L/i-?^\

den kost zoeken te verdienen; aari den

kost trachten te komen. Verg. bij a^nr^w

CO) (Ul o\ SB. de bladscheede van den pinang-

palm fi^rj(Ei\ o.a. om iets in te wikkelen,

wordt ze veel gebruikt.

O
CCA (LI (HI (K)fl \ zie (yw <™

w

O
CCA (LA 0JJ (HI (HI fl \ zie a:) ojhm ti \\

001 (Ul &J1 *"*? \ 8. tc)<ui(Ki>(m<Mji\ B. (Skr. oepa-

tjdra, bediening, bv. van betel. Jav. wdbk.)

voornjder, voorrijders, tot staatsie.

CO) (OJifHll/f (§ -^(3^ (KYI
fl

\ ZW (3^MiKn!\\

(CA OJ) (1ST)
fj

\\ — ccj
;

<ui(isnji\ SB. zicli over

iemand uitlaten ; van iemand spreken, moral

ongunstig ; kwaad spreken.

(LA (Ul (hfl f}\
Roll, oppasser; SB. oppasser,

" boodschapper, bode, door liet Gouvemement

verstreM aan een civiel ambtenaar.

CCp (Ui ,&k\ Roll, othcier.

Q
CCA (Ul (Ut \ zva. (kh2(Ej12\\

CCA(UI(UUI\ Skr. oepdja; (Jv. iunaji&vi\ vond,

list, middel; opsporen, zoeken).— <cj<w/lw\ SB.

tot iemand zichwenden, opdat h'j moge geven of

behulpzaam zij in het verkrijgenvan iets, dot men

noodig heeft, bv. liet offerdier voor een <8i<tin<Kn$\

— 00k : van iemand iets trachten op te loopen.

o
CCA (U1 (£1 \ S. (pojidjieu <p<uitoi(mji\ B. voor-

beeld, vergelijking (Skr. oepamd); 00k met

OJ)(p(U(E1\ of M(U<E1\ S. (Ul ir> mi (&i \ of

aji(ui£i\ of wel (iJ)ap cm an (Hi/j\ B . als Jietz

.

indien, bijaldien, gesteld dat, ingeval,

Zoo. — <xn
i

<ui<Eii<i^A.(Kiji\ iemand geven wat

hem toekomt, dwz. hem den verschuldigden

eerbied en de noodige attenties bewijzen.

(m(uitui(^2(hnjj^ S. (ci(uiiSn^m(hnjj\ B. iemand

of iets bij iets vergelijken; 00k zva.

(ui tun t) di>? 2 nan w

a
CCA (LI (&1\ zie a:)(ui(£i^ en <n.iiE^cmj\\

CCA (Uf o\ SB. van liout: zacht, week, als eigen-

schap van de Jwutsoort; van kleere?i en papier

verlegen, onsterk ; het laatste 00k van leer en:

niet sterk meer; van grond: zacht, niet

hard; van vleesch: week, zacht, malsch;

van geroosterde katjang, die men weekte

in warm water, waarin, zout werd opgelost

(dJin^a<!)(ij)(K^/j\)^ zacht, week.— Verg. <una^\ en

(CJ (Ui (Hl/fW — «jj'H^37 N SB- dalen, afdalen,

naar beneden gaan; — van een terrein ofweg:

dalen. — HH (U
f

<

fQ-'
t
^/l

s dalend gedeelte van

een terrein of tceg — een pad dat daalt.—

Verg. ^^^^^/^ en ^warnta^^
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W

(m<Ul\ SB. losgaan, los, bv. van een amrtp

van een touw dat vastgemaakt was, enz. —

zni*\ ook vnwniM^jets losmaken, bv. het

touw, dat ergens omheen zit, de am^

(hdarwrong), den, bv. in een zaMoelc of

karembong gelegden knoop, enz. — ooh door

een politiedienaar: het touw, dat hij, om

iemand te binden, om zijn middel gewonden,

met zicli voert.

(tn (Ml am ^ji \ zie «m.uiw

^ s

OZ)(LJ)\ zie oriTn en <u ru an mqw

cm (tJ) OSYJ n \ SB. streep, zooals op gedreept

goed of op een deken.

cm OJ) (TUf
ff
w — offl^^.»L^x SB. purgeermid-

del, purgatie.

(tX) (IJt (TU)
ff
\ zie. amtKru/fw

Cd (VJJ (HJ)
ff
\ S. (Kr)(n.i^m^!\\ B. miskraam,

een miskraam hebben. — Verg. ^agj*™

OCTf (bJJ&J)ff\
S. ^iD^s en og^gp^x B.

rooken; ook wel met £*.?:? o^?m^\ B.voor:

inlandsche sigaar; en in plaats van:

wqQt™^ S. ckiQcuQ*^ B. deingre-

dienten voor een inlandsche sigaar. — <m<u

w^wm^ duur van tijd, gelijk aan den

tijd, benoodigd voor het rooken van een

oedoed.— a^g^N sigarenpijpje.

CCTffoJ) am 0W — Kf<u><rri/i^ SB. iemwd of een

dier nazitten, vervolgen; — ooh zich schik-

ken of voegen met den prijs, waartegen

men iets verkoopt, naar den prijs, waartegen

een ander dat artikel verkoopt; zich, met

een bod op een artikel, regelen, schikken

of voegen naar den prijs van dat artikel,

elderS' ^7 <"» crn ZJ) °™// x iemand of een dier

in alle rigtingen nazitten of vervolgen.

C^ . . .

(d (tJJ \ zie tun i ran 2 m * ^

aqj ouk \\ — oaagx SB. goud of zilver toetstn —

^i^^iSNtoetssteen. llg.— wi^tpt&w^

hetz

.

(tn fllfp (Jao. ^^ ligging in defengte;de

lengte van iets; rij.) -
^^o^^m^a^x

zie bij vn-™* — <^4N SBm in de len2te

ergens liggen; — van een huis: liggen of

staan aan den weg of aan de rivier, dwz.

zoo, dat het met de lengte ligt in de rigting

van weg of rivier.— ^^^ vaneendrij-

venden boom of derg. in de lengte in den

stroom liggen. — «^ /7*3«sn *2^ met de

lengte liggen in de rigting van west naar

oost. — *W van handeldrijven: met voordeel,

met winst. — <5^o <™^^4N het Seheele

lichaam.- ^^^^^mijn geheelelichaain,
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mijn geheele persoon. — thii^^^ihTiimia^

<K>(£i<KTi(3~*(L)itK7)ji\ spreekw. men behoort te

rade te gaan met zijn krachten; id. met

hetgeen past.

QZJ R& cm n\ 266 Gesck. van Abdoerahman

en Abdoerahim, bl. 65. maar men zal 00k

daar wel moeten lezen: (p(i^rnij}^(i^ornfj\ dit

laatste: SB. zoo maar zonder boe of ba;

zonder het allerminste te zeggen, zoo

maar dadelijk; direct, terstond, plomp

verloren.

apa£?nmj]\ I. SB. met overmatig zelf-

vertrouwen; zwetsen, snoeven, pochen

;

00k, *met K?aj^(i™ji6^ias?t (m
s ah hetz.; terwijl

men nog geen zekerheid heeft of het bewijs

nog moet worden geleverd, in zijn hart of

bij zich zelf reeds als zeker aannemen

dat iets het geval is. — ora«;M\ ver-

waand. — II. g«ja^\ SB. de bedoeling

o O
van een o^)&n<Kn^

(IS) M5 \ SB. betiteling voor een knaap van aan-

zienlijlce afkomst; ooh vriendelijk of liefko-

zend naampje voor een knaap.

(XZ) ^5/^ SB. punt. — <*"» (H~>

2

<n om on oj) q ojt op (tk'-n

g}
A^\ of ii/ntmzricrnnriaji^ajiapakmfiJiiHi %\ er

is geen haar verschil. — (UHMZMyiG^tM

(

^-
aYn

al^^JI^
°°k n *et nefc allerminste

voor iemand voelen. Verg . ashum* — a^ak

«^^;\ een soort van schermen met rottin-

gen; batonneren.

QZ) cum o\ SB. zout. — (ci<ivi{im(HTji\ zouten;

in iets zout doen.

<LTJ dAJj 9 (tm (Klfj \ SB. toch, met den nadruk,

bv . zooals in : tocli bleef hjj in H leven

;

bij slot van rekening.

(ip (UUj OSYI fj \ zie ccn<wi<mp>

(vrfOJUj\(Ulfj\\ — «-^*5r SB. bij teugen

drinken, slurpende drinken, slurpen. —

<wnoM<uijl\ mvdsv. ^ <waji ~^? (^J^^^ soep eten.

op (UUJ (Ulfj (§ ^&(ULf) (Lin \ SB. overal tas-

ten en voelen; rondgaan, overal tastende

en voelen de, zooals men. doet, als men, bv.

in een kamer, iets zoekt op, onder of achter

het kttisraad, 00k: aan iets (een veelheid

van zaken) met de handen zitten. Verg.

nri e^flT) (eji -ui w

OS? (UUI awn \\ __ ^amp SB. iets, bv. kapoek

om ze van de pitten (ten minste gedeeltelyk)

°f 9ra* om het te ontdoen van zand en derg.

uitschudden. Rg.

Kp^ N S. ^gp B. leeftijd, leven, iemands

leven; oud; ouderdom; den'ouderdom heb-
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ben van. (Ar. \.^£.) — <Mg«A <£?.*« \ levens-

lang.— aji fir) {E/i(tninrtiuiji\ zoo lang ikleef. —

zie bij '«^«^?w

(CJ (£>? 0<*7 y? (? ^Jk(EJJ (KYI
(J
\ zie (s^ke^k^w

CC1 (EJ) OSY) n\ mensch afo -soor^ t>#rc «?^e»,

schepsel, dat men mensch noemt; belij-

der van (den godsdienst gesticht door) den

*-' ^*
UJ >

profeet. (Ar. *tL*\)

(C) (ED ((*J)2 crr̂ /) ^ zie G^t'^t oiyjw

CO (EJ) ^f) arm
fj\

SB. golfslag, gekabbel. —

CCTf (EJ) (EJ) n\ (Ar. *^£, net algemeen zijn,

algemeenheid. Jav. Wdbk.) algemeen ge-

brufkelijk; 00k bv. van iemands kleeren:

niet anders zijn, dezelfde zijn (dw. z. van

dezelfde soort stofen evenzoo gemaakt zijn) als

die van zijn batoer. — ^i\ixp^(^j\\ 00k zva.

(El) (tJl tun (IX? /I \\

<vp&J)\ (Jav. ^i£s los, vrij.)— «jgix SB.

den vrijen teugel vieren aan bv. zijn toorn.—

een kind, zonder kindermeid of iemand an-

ders, die er op past, laten loopen en spe-

len, waar het wil.

CC) (&l nr} \ ong. (Skr. ambara, het luchtruim, de

dampkring. Jav. Wdbk.) — ^g^ SB. uit

eigen beweging of omdat men er geplaatst is,

geruimen tijd verblijven o/zich ophouden

ergens, buiten het land, de streek of de plants,

waar men te hais be/wort ; — op avontuur

gaan naar een vreemde plaats; — ergens

als vreemdeling wonen. — m^o^^^n

plaats van (citEi-riw Ferg. wjiirnw

(ip (&) arm
fj\

SB. hoer, ligtekooi, straathoer,

(uimicnjiji^ oembal zijn, aan de kost zoeken

te komen door een ontuchtig leven. —

ap (ei rti (htjj\ passagegeld, vracht. — <wtj?.oj

ap (ei ru(i\ pakpaard, lastpaard.

(d (EJ) arm f) \ zie <q™ v"*^

(CI (EJ) arm f) \ SB. titel van een bij de reor-

ganisatie van de Preanger afgeschaft beambte,

wiens werk het was, de door den regent of

namens dezen door den patih gegeven beve-

len over te brengen aan de distriktshoofden.

<p&iri^(i7)(Ep(rw/i\ heele lange wimpel, han-

gende aan een in den grond gestoken en

naar boven toe als een boog gekromden, lan-

gen stok.

ca (EJ) (UU) n(§ *&k(EJ) arm n\ zie 6*u&im*ji\\

t^CO cJI CO ZJl ca u
a*, /

CC) (EJ)\ zie <w<em 27.

.(Cfcmw — n^ SB. een gedolen buffet,

paard of rund, om het dier aan de nasporin-

gen te onttrekken, in het bosch aan een
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boom binden ; een dier dat geslagt zal worden,

bijv. een buffel, ergens vast binden. — Verg.

CY
(Hyiww • {Jav. <un am \ iets daar iets aan vast-

CY
gebonden wordt enz. — xncm\ enz.)

O(Lp cm dSY) ft \\ — ivn an is^/j (ci rrt iisiyi ^ iets heen

en weer wrikken, bv. een ergens ingeslagen

spijker .

CCA cm (YLft ft\ *SB. gewricht, gewrichten van

handen en voeten.

cm am cm n (en cm 2 cm n \ zie rrmmrmp

QOl em \ tm a:r> cm \ zie onder ^i ^

a
QZ) (Ull (HI fj\en getV. mn *sn a:j un w/j \ zie 01J

.i"n <*sn w

S
CCA (CY) \ S. ahiM2\ B. — amnri(bn/l\ 0710. Op

Soemedang, is P. wig . Beg. Tj. — genees-

middel, artsenij, medicament. — <tn.tn*n

(top S. <ci<rhi Mi ? <m mji x B. iemand medicijnen

toedienen, ingeven; SB. een dier enz.

Q
(m f(Ml(KY) ft 6 ~&s((CY)(KY} fj\ SB. by. van

boehen: door elkaar liggen; onderst boven

gehaald. — ^ lX7r
\%Pi

[C1\
<H^jh ^s °vernooP

of door elkander gooijen; in een gevecht:

zijn vijanden in wanorde brer gen, overhoop

werpen, uit elkaar jagen of doen stuiven.

OS? (UTi (Ml ft \ investigated, thoroughly sear-

ched. Examined in all parts. Bg. — In de

Preanger ong. — itaixpa^iaji^\ SB. bv, van

een bosch of een hamer: nauwkeurig door-

zocht ; worts van een landstreeh: nauwkeurig

opgenomen; doorkruist.

(UJ (CY) \\ _ a-j^l, SB. in de rondte loopen,

bv. van een paard aan de longe; van een

sloot, greppel of tui&nz een stuk grond of een

aanplant omgeven, omringen; van vliegen

of loopen: den omtrek rond. Pass. (8\apSls

of &3 (tmvriw — (mccrKKTid (hnjjs een paard aan

de longe in de rondte doen of laten loo-

pen; — een kind, terwijl men zijn handjes

vasthoudt, spelenderioijs in de r.incite laten

loopen, zoodat het een cirhel, waarvan men

zelf het middenpmit is, besckrijft. — Pass.

a O Q n a (?) O
(U)(£) 111 (hTl g (hnjj\ OJ (131 KTlKn <KYI 2 (HTfl\K

(UJ (l/YJ (KYI ft \ (Jav. aJhtunjatp hv. zva. M^

verminderd; enz.— Ki^n^ri^\ te kort doen,

in Kith-nCtHTKus te kort doen in beleefdheid
(l Kb

jegens iemand.) — a^iunttrnji^ zva.
^^jjgfr

z^e

bij wn^gl*

CCA f (KYi P (§ ^&(CKY\<> \ ieder oogenblik ver-

huizen. — ^^i^^l^Us iemand ieder oogen-

blik laten verhuizen ; iets ieder oogenblik

een ander plaats of bergplaats geven.

(OJ (KYI (Yhft ft \\ — ah irnanjHHTJi SB. ietnand of

iets overtreffen ; boven iets of iemand gaan;
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. CY
(C) cm\

iemand voorbijstreven ; van iemmids voor-

spoed of voordeel: grooter zijn, bv. ah in

vroeger tijd. — '^™*^ ieU nouden

boven lets, bv. een ring liouden boven

wierookdamp.

(iti M) (hi} \\

cm (KYI (EY)
f)

V\ — tciimnxm^ SB. de zich ergens,

bv. in eene learner, bevindends voorwerpen op-

ligten en van him plaats nemen om naar

iets te zoehen; uit een hist of hast nlles nemen;

een hist of hast uitpakken, om naar iets te

zoehen. — Verg. ^^ivm/jw

(m (KYI W — fo(Kh\ SB. van een .r^gns of<rm£>\

zicli doen liooren.

(LTJflSlW - ^£n Jav. ergens zijn toevlugt of

een schuilplaats zoeken. Jav. Wdbh. —

Gescli. vanAbdoerahman en Abdoerahim, bl. 79.

(IS? (OJlCKTlfl AST) (^(KHJ\ SB. dat ophalen

van den adem door den neus, snuiven,

dat men doet bij verhoudheid of ah men huilt.

Verg. ^A<2jJ*™/?
N en ^^^?^7?^ NN

cm cm P \ SB. stijgen, rijzen, van water; —

binnentreden, Vnnenkomen (een hnis); ah

toeroep tot iemand, die buiten of voor het

huis staat, kom binnen! - bestijgen* (een

berg); — van den .prijs van ieh: stijgen;

van een muis: ergens tegen oploopen. —

£) cm
?
(hoi ? j>m mi /is aan land gaan, landen ;

—

I'jcm^uti^uip aanboord gaan;-- ji<™^

rd°um(i^\ de moskee binnengaan.

—

ff'icm^ gaan tot zoo ver, dat; tot aan toe;

in die mate zijn, dat; oo&.-begini en te vasten.

^ym^djn&s ter bedevaart gaan, opgaan

als' bedevaartganger. — om^™^^ de

bedevaart volbragt hebben, hadji zijn. —

r)rni?(Lii(m,r iets, zooals een steilte, beklim-

men; een huis binnengaan; — van een

vrouw: zich zelf ten huwelijk aanbieden.—

Verg. oaSa/ti^OT^^ en M-n^anjiw—

ancm^gapj^ een prijs verhoogen, hooger

stellen.

cm arf\ SB. losstaan, van tanden en van boo-

men% _ 6^r£icm\ en 6^rLirt^arn\ mvdsv

.

* o . O
0") cm (KYI fj CO) cm 2 (KYJjj \ zie avvmtayw

cm cm 2 (KYf/fW — ^oQ?^\ SB. knikken.—

<vc£t»<n/liw<£i*™<Mq- al maar door of her-

' liaaldelijk knikken. — gam^£c*Lm<™^

hetz. - Verg.
&'mj^ en .™^™f™^ «™™P

cm cm asrifjw — ^™j<™r SB
'
von wiedikir:

neigen, zich buigen. - ^<»j«^<"j*2r ***>

zooals een in den grond gestohen paal heen
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en weer bewegen. — (9 CYr

l
(ls
!!A

(9^n (i5n(
^Jl^

knikkebollen; — van iem. die ineenschom-

melstoel schommelt: herhaaldelijk buigen.

m/I\ spreekw. niet bang te maken en on-

gevoelig voor vleijerij of beloften.

<g cmarviji\ SB. elk,ieder. - ^cmn^^cm

<rvi/l\ hetz. en: telkens ah, zoo dikwijls ah

.

«^7 crn tnJtfl n SB. overwinnen, overwinnaar

zijn, overwinnaar zijn in den strijd.

(^)aOKnJlfj\ zie <g&\s

&-* <§ ~Z& \ zie caJww

^^^^PN kinderwoord voor.- SuZtw

A*P\ SB. uitroep: o!; o ja! dat is waar ook,

to. ik heb je al gegeven; — ook toeroep: wel!

hoor! hoor eens! — ^
?^n wel zoo, wel zoo!

och kom, och kom!

^^(tp\ of t.iun SB. het woord voor het

geluid van geld, dat to. wordt uitgestorl om

te worden geteld: rammelen.

&^OJ)\ of <z^iht\ het woord voor het geluid,

dat een kat voorlbrengt als ze mauwt

^C7^\ of ^o/uDm mauwen van een kat;—

^g^ojo^ of ^^aju2c^x,U2<^(Ki(i\ mau-

wen; al maar door mauwen.

e^cn (Lm OBI fj\ SB. woordje of toeroep, om

iemands attentie te trekken of ergens op

te vestigen

^^OJ(hp\ SB. dun (niet gebonden), waterig.

tf^ (hO 2 (HYJ n \ zie trf&jiam thn/fw

^V ao
(Ui

fl
N ari*anged in regular order,

as bricks in a wal etc. laid in layers.

Bg. — SB. ordelijk of behoorlijk ge-

plaatst, gelegd of gevlijd; — gedaan

hebben, met eten en drinken; afgeloopen .

van het klaarmaken of bereiden van het

eten; — van pore: binnen (geborgen in

de schuur); en van pare, waarvan men

bangsal heeft gemaakt: niet veel plaats

beslaan, een kleine ruimte innemen.

—

c
-*Vtol

a
dJl

c
-*Vjgi™^ dq dingen op hun plaats
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zetten of leggen, in orde rangschikken

;

opruimen, in dien zhi; — orde stellen op

zijn a^n ten Mi6^k(HiJiw — Pass. ^^'fjgJMJI^

mtHi8t(Mfl\ of SiC^nonaJiiimaw — t^niiKitu^?

;tii^(Hi\ zie aJUMasnjfw — <bn on e^vf <m <u ^*g
OCT O

n$(Ki\ ZVa. cuitr^nr}(tqrut\ van flsistemx

/^ (HI 2 cm () \ SB. naam van een soort groote

eenden: de manilla eend.

^U<W<K7\ 8B- %^ n*et zwaar
>
mn werJc:

gemakkelijk, ligt.

&^<K19\ een

CO
V00V (3^A.rvi(iJiJl\

in geschriften echter ooh niet zeldzaam. —

(Jav. *i<un<Kn\ schoon, fraai, mooi, van ge-

daante of gestalte; enz)

.

&^<n(lh\ SB. het jong van een buffel, buffel-

kalf //. fn^iridh^tn^iih \m (Hijj \ SB. iemand

met lets lokken of trachten te verlokken;

«

iemand iets voorspiegelen

.

len, pruimen.

£^<Y)(*J) (KYI fl\
SB. van het planten van pare:

met niet veel planten in een gat ; — van

het bepoten van hoema of tipar: met niet

veel korrels bangsal in een gat. Eg. K.

Ooh zva. «SoMf van het planten van pare.

e-^W cm
fl\

SB. nee*rgezet worden van iemand,

die werd gedragen. — ^xnc^chrt2m^\ van wie

ah<rn\ pCT(MOi»o)fl\ xnam2asit%\ iE>inrnirvtj\ (tot

m(rnM\(Ci(fo2(^\(^<LWM/p of wel^^^ OOk,

mits hetgeen gedragen wordt eenigzins zwaar

is , van wie (&<**?m?\ en <m<rft?<Lw^: zijnvracht,

de last neerleggen, neerzetten.

&^a/]QTI\ SB. naam van een kruid, dat op

de sawahs groeit en bij de rijst wordt gegeten.

&^*Y)\ S.met (i"n(£i(M/i\ daarn. of als B. nS

£S^/j\B. ofB. L. (van een aanzienlijke spreken-

de) beschaamd, bedeesd, bleu, verlegen; zich

schamen, bleu zijn, confuus; scbande.

—

rn <u)m £ridw^ S. en mwm j&» * *3T (met betrek-

king tot een aanzienlijke) de oorzaak zijn

dat iemand zich moet schamen; iemand

beschaamd maken. — yiMiiowi^M en

iiA i Mi(i°Mirma8i(mji\ vergeten waar en in

wiens tegenwoordigheid men zich bevindt

;

zich vergeten. — ^^-n^^-MN^^-rj^^N

of xne—c~. ryi\ en 'xn>rvnru9>a(B^^ dlt laatste

met betrehking tot een aanzunlijke; iemand be-

schaamd zoeken te maken. — *<ne-rr*\L met

MKncSutajis er nevens of als B. schaamte. —

QnvmcrmKn^-ns geen schaamte kennen,

van schaamte niet afweten. — //. met «n&

J3«jn B. (van een aam.) schande, oneer.—
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<um (u rr}aj)\ ofe-^^n <wnaji%\ zich schamen 5?/?'

W zien verrigten van een onwelvoegelijke han-

deling.— £u--nc*-m 2m. c~."n\\ Ferg. bij t^w

£^*Y1 2 (Ul\ Europa.

&^cn <yi am fj\ SB. laadstok.

e-^nri \\

—

c^-fie^-hs SB. het de stijlen ver-

bindende gedeelte van een deurkozijn.

^/WT^N SB. plek in een rivier, ondiep,

snelstroomend en met een zandigen bo-

dem; — (de kleinste monding van een

rivier, die twee mondingen heejt. Reg. Tj .)

&-^ (HH P \ SB. benaming van een speciale cuni^dsiins

of mmiooi^ waarbij de offerliande han zijn

een buffel, een schaap, een geit of wel 40

duiven.— Geeft men een buffel, dan behalve de

gever nog zes anderepersonen asoep, dwz. kunnen

deel hebben aan het loon voor de handeling

.

o<q<m»ai^man^^ voor iemand, bv. ten behoevevan

het kind, dat (utasn-rianda-nji^ een^-<w??^ geven.

(Ar. dL&Xj hikkah, pligt, verpligting.)

£-^cn (HTI (KYI rj \ SB. naam van een soort Heine

papegaai. — Verg . ^M^-rxnafiasnnw

e^nrtCHYl ^fk (ruin \ SB. van een wild- ofvisch-

soort, ook in het algemeen van wild ofvisch:

ergens zoo goed als weg, heel schaarsch,

bijna niet meer te vinden, zoo goed als

verdwenen; van gras: ergens bijna schoon

op, haast niet meer te krijgen.

<£^ (HYI 2 nrui fj \ SB. heeten liegen ; ontkennen

lets gedaan te hebben of ergens te zijn geweest

.

£L^OSY}\ SB. aanwijzeyid voornaamwoord: die,

dat .
arytr- am\Ook: door dien man. — e^asndSlt

(htji \(€T) (isn.

6

^a\2 (hn
/J

\ ook rmas)i6^k2(Hi^\ och, hoe

heet hij (het) ook weer! — <^(isn(HKm\

dat eene (dat ik niet noemen wil); zoo zegt

men icel, om het noemen van de schaamdeelen

te vermijden. — (Ejirn(Hi^c-^asri\ zegt men in

plaats van anoyon^ als men het oog heeft op

de hoedanigheid, wijze van zijn of doen van de

'persoon of personen, met /e^w^n toegespro-

ken. En als een regent schrijft in een

circulaire bv. als volgt aan de wadana's:

e-^ asn an aj> (hi (vi aj) (hi (hrn &jj ckjji t*> cm (hfi 2 cm/) arui (U2\

enz. dan kan men vertalen: de wadana's

moeten, enz. ook: gij wadana's, enz.

(Me~(*sn(u(ui(Hiji\ volkomen gelijk van ge-

daante, uiterlijk of inhoud met dit of deze

of wel met de (het) bewuste, bedoelde, enz.

£-^(n dSYI o\ zva. (rjasntnasnqw Een kind ge-

bruiki het ook tot zijn moeder, en wel als

een liever woord dan <n(isn<nten%w
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g^Ofl (ISYI\ SB. hemming voor 1/g pikoel zout.

Voorts voor: de zoutmaten; ooh wel voor

ry
deslapers. — Verg . rts»<wn^\\

^^77 £57? ^^^y? N $B. de bladen aan de sirih-

plant, wier amrus (steel) langer is dan

die van de andere bladen ; waarscJiijnlijh

doordim ze niet uit de tuiajnim/fs ontspruiten,

maar (even als de <w> tun mjj^ ) uit den ash dm (ru/fw

£^OSY) 2 (U) s~JI (Kl
fl\ of <^(tsmM(m^ SB.

ongevraagd mede de hand slaan aan een

andermans werh.

£^arj OSY) (EJ) n\ SB. het mesje, waarmee men

de pare snijdt.

£-^ (ISY7 \ (nxn as>» \ zie «~n <&h w

£^(Y] faJ) \ SB. stuk, stuks. ajie-.vi»Ji\ een.

—

nDj,(ij}c^(ricui\ twee stuks. Ens. Voorts c-^<^oji\

met hetrehhing tot menschen, maar dan S.

man
;
personen . Mndelijk SB. van vruckten :

pit, pitten. — Verg. (&<*m\\

£-^{(Wl 2 (ISYI flj\ SB. 'hemming van een soort

huiduitslag.

^0J?\ B. in waarheid, inderdaad. — Volg.

K. ooh zva. asiicisnw — Verg. om agij ajyw —

c^(jj^Si\ of *^M^ N zva, asnamoJiJi\i — oJic^

y«i\ zie ten cm (tJ)\ m(3^(HU<hi\ wash cmm\

en m ten kn (Hi n\ Qa

a o
(HI (EJI(Hl\

<&l- (J

o no o
dJi asn cmw an !kj)\

1(hi s ZW Mtert

ajj(3^^(hr^'j6^A.(H]n

o o
(HI \\ tl 9-1M <H*i 2(Nl/j\ ZW WOZIftJld (hm ZtKtjI^i

£^(*J12\\ — <nxnojig\ SB. iemand in alle op-

regtheid dienen, eerbiedig gehoorzamen of

onderdanig zijn; iemand huldigen; op iets

vertrouwen of zich verlaten. — ^oa^^y?
° { fob

(htji\ een bevel uitvoeren en voorzoover dat be-

vel -een verhod insluit dat verhod eerhiedigen

;

naar een vermaning of derg. zich gedragen;

iets met eerbiedig geloof of vertrouwen

aannemen, zich geloovig verlaten op iets.—

a/j a~i (K/i (hii 2 (H~ij] \ en <r\ tei vji (tfn ? (bnji \ hetz.

£-^QJ} 2 &SYI f\\ SB. I. zva. hrnS) r^/jw Reg. Tj.

II. zie v »u <^ 2 fenjj w

^ QJ1 (EH
ff w — *? <&? (U <t*n \ SB . glimlachen,

grimlachen. — Verg. xmtEiasnj^\ en Kn<ui6^k

o
(K/l (Eft I \\

^-^ OTI (hfl \\— <nnn<n(ui\ Bantamsch voor (a aziz uh

w

K. (Eseng, to doctor Radang or the yaws with

lime juice, lemon juice . Rg.)

£^Oj) \\ — <rjxnte>i\ SB. een afkeer hebben

van iemand of iets; zich ergeren aan iemand

of iets; met iemand met te doen willen

hebben; iemand of iets schuwen, verfoeijen.

(SiiK7i^a^(U)\ van iemand (een hep.persoon) een
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afkeer, een afschuw hebben. — Ka(qm<ui\ en

(d^ntnniiftjis mvdsv. van nxnivt^ — am tn (Kl (Ul \

voorwerp van afkeer, afschuwo/ergernis;

wat iemand ergert; iemands ergernis.— Verg.

C^cq (U)\ S. cm<vi\ of cn>2(iji2<un\ B. getrouwde

vrouw, vrouw. — Ferg. 6^»tqtunrfa^\ (uk&iok-

a a a / a O
a^n(Hij\ en txcww — (&ie-^m(ui\(EJiam(Ot\&icm2

(uii<un\ iemand (een bep. persoon) tot vrouw ne-

men. — e~m<vtMaaojl\ S. cmt <uit<un(k^Ji.oafl\ of

cm(in(3^aoj\\ B. zich een vrouw nemen, ge-

trouwd zijn met (aan); SB. van dieren: gemeen-

schap hebben, paren; trachten gemeenschap

te hebben, door achter het wijfje aan te loopen.

Verg. runt™ om (m/fw — <n «n oq
mi \ S. een vrouw be-

slapen, met een vrouw gemeenschap hebben.

Fatsoenlijke woorden voor <q<xn<n<u>\ zijn: o. a.

(ut(uias?i\ en <n^A\ enz. — ^<ooyo\ van

dieren: zva. c~tq<uiaMMp>— (S^^^c^on

S. 6^M0fy<cri\B.vrouw en kind (kinderen). —

e-(n<UK>J)<nji*ni\ S. innM(ui <&t (fh asn/f\ B. man

en vrouw; beide, man en vrouw.

£-*QOl \duizendtal. — *j<m<i^\ SB. duizend, maar

Jav. en zeldzaam. Gewoonlyh zegt men:

oji(nnituk\ of fc*«j*n«ij*

^^«J)P\ SB. of S. met c^Qa^\ B. zva.

oji(m^\ en «3?«^\ Zie op beide woorden, en

verg. Snxm\ oji<ej> ^n cmjj\ en oytM^aJtflw —

(UKncKniui^ SB.ofS.(ui^(hii(bi(imji\ B. moeije-

lijkheid , verlegenheid , zwarigheid .
—

(cmM(UifrfiKii(Uj^ zie bij «™^\n — ^aTia^^xn

(Uj{\ zva. ogAMfiibiitMji*

&^(U) a£n2 (Klfl\ SB. de uitslag op het ge-

laat, die zich, hoewel op rijper leeftijd ook niet

zeldzaam, veelal vertoont omstreeks het tijdstip

derhuwbaarheid\ - bedoelden uitslag hebben.

&^OJI QJ1
fl\

zie c^^\

&^cnJi2\ Holl.SB. el. — ^nowj^ elstok.

&^(ncnJI9\ S. (KntvucKijis B. overwonnenw

den strijd; het onderspit delven, het

verloren hebben, de verliezende partij

zijn, de minste zijn, doodgedaan wor-

den of zijn; het afleggen tegen iemand.—

nxn^tru^ta^ji^ iemand overwinnen, ten on-

der brengen, het onderspit doen delven ;
het

iemand doen verliezen. — •aut-flpru*™"^

op den achtergrond raken; het afleggen

of het afgelegd hebben tegen iemand;

het veld moeten ruimen, de vlagmoeten

strijken; onderdoen w' iets voor iemand;

(voor dit Icuitste ^.n^ ook goed).— <&*-



-*rn irui <n (Hn <q asn <nn^ \ 93

fnnji^2onji\ de verliezer of de verliezende

partij zijn, ingevolge uitspraak van een ren-

ter of meerdere ; een vechthaan, voor dat hij

inderdaad^™^ zelf als verslagen pro-

clameren, bv. om een eind te waken aan den

strijd.- Tim ajn^<qcnji^\ daarn. am

^

» &i ^~<r} *u %

\

zich geslagen voelen, zich gewonnen ge-

ven, zoodat men geen tegenstand meer biedt.—

c^ncnj^vSlm^ geslagen op alle punten, zoo-

O <o

dat men niets meer kan zeggen. <unjygt(u

<n(nji^(Lto2CHyiasn(Lfic-~'r}(iT,i%\ hij had liet Iliet

moeten verliezen, maar heeft het toch

verloren.

&^(n orui nrf (hyj rn (&n (ten n w — ^^rw

^(Kn^asna^^ SB. iemand kittelen, kriewelen.

£^aiJ)\ (Jr. Jl£,) —SB. wetenschap, kun-

de ; de kunst van lets, als een wetenschap. —

ma7t<ru\ zva. xmgcmc^itM^ en disputeeren

over religieuse kwesties.— ^^ <L/i<ny><i/n/j\ He

a cV .. a aS
(UitruKHii/l^ — e~(nji(ui(Lni\ en asni^rri c-^tnjittJi tun \

. a of
zie(M(un* A(Kri<nji(iJn c

r)thn/i\ zie aruajn^ —

x/n an % \ zie (hrnvntMfXk /l(KT)(U)(l

<Kn(Hi,]\ zie <9JiM9.<Knn\>.
(K\j

n(W(Miyi\
a

ndji^qjt(ui(u^\ zie

a o a a
ojnucuaw c^(iM6^wq(un(m(M(Mf{Lni(KT/iy zie

bij(M%\i— e-crwamashKnanjis zie bij 'cwitsnw

c^!rpi<Lm<n<*cn<HTi\ zie bij (unn^iKnthmw

0%, r>>

&^<X\A\ zie xm(tiasnij\^

&^71 CUI CKY) fj\ SB. buikband, vervaardigd

van dezelfde stof als die, welke m#n bezigt

voor de singels aan een zadel.

^^ OJi 2 (HYJ n \ SB. de, voorzien van losse

en platte deksel, van rotting vervaardigde,

langwerpig vierkante,in vakken afgedeelde

doos, waarin de inlandsche hoofden de

benoodigdheden om sirih te kunnen eten

of te kunnen rooken, meevoeren, en die

door een volgeling in een soort handelier wordt

gedragen . Verg . m rui <u w

e^(Tf (UKrjQJI £-^\ SB. kleinzeerig; 00k er

gauw genoeg van hebben, bv. van iemand

die a7)dk(ci(Hijj\\ Voorts: niet sterk van ge-

stel en het gauw beet hebben.

&-^(LJ) (HI n \ SB. zot, van zinnen beroofd,

gek, krankzinnig; 00k uitroep van verba-

zing, en dan dikwijls c^<inwe^\ of ^<w»£n«u\

wel verbazend! kolossaal!— *m^^^^\

smoorlijk verliefd, verzot ; in een toestand

verkeeren grenzende aan krankzinnig, bv.

tenqevolge van verdriet en hartzeer. Verg.

<kwmmum (htjiw — £_jW)a^£-'ni\ bij buijen

gek; Beg. Tj. K. — voorts met betrekking tot

verkoopen en tot geven: zich zelf nietgelijk
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blijven, liandelen volgens de luim van

het oogenblik ; dwz. bv. met betrehhing tot

verkoopen: dat men, tertvijl het artikel niet

steeg of daalde in prijs, nu eens geeft een

'heel Jclein beetje en dan weer voor hetzelfde

geld een groote hoeveelheid : of omgekeerd.—

c~c~ -mim an/j \ zva. ^ am ay n > ru 2 ui (hofj n maar het

laatste meer in gebruih.

&-^ (tJ) en orui \ zie ^\ rd

w

&^arj(U1 cm[j\ SB. onder het zitten zijn

beenen al op en neer of heen en weer

bewegen, waardoor de grond gaat trillen.

Rg. K.

&-^(n Q£\ (Tj arn 01 enj) \ SB. geen rust of

duur hebben, niet rustig kunnen blijven

zitten; geagiteerd zijn, zoodat men niet

kan blijven zitten.

&^(LM\ of e~6J*.\ SB. allemaal tegelijk van

schreeuwen of lmilen van hinderen, van jui-

chen of jubelen van velen, 00k van piepen

of sjilpen van veel vogels ; — en ooh wel

van hinderen, voor: in koor schreeuwen of

builen

.

&^(UU) (KYI fj <2-^(UUI (KYI (HI fj \SB. van velen:

leven maken met den mond.

^^(UUI \ zoomede c-*<lm tu ki am «^\ zie G-xKtmw

/ a a a r .

c~ nu rm l(KJt\ zie (Hi cm w — (3 ~y* tru <e? fl e—. aiu \ zie 6-i*

*U (£1/1 \\ IK (E1 (HI (IC— (LVI \ zie <*K (£1 (MIA N\

£Z-^(UU) 2 \ nytm(LV7 2\ zie bij c~.aj>^

£^(&12 (KY)fj\ SB. zitten, zooals de vrouwen

gemeenlijk zitten, tw, met beide beenen

regts van het lichaam en of een of beide

zoo getrokken, dat de regter bil er tegen

rust. — Zie ooh &imz^
CaJ

tf-^ GEJJ (1577 ft \ zie xm «s>m w

&^ (Yj GEJ) Qs/J
fj

\ SB. naam van zehere plant,

volg. Rg. Luffa foetida, waarvan de vruchten

als ioesjnjs bij de rijst worden gegeten

.

£^(EJ)~1\ zie (3^<eiZji\\

£^0/j (E/) ^J) \ SB. gaanderij, gevormd door

een afdak; — het gedeelte mat uitkomend

aan een of beide zijden van onder de op een

ledihant gelegde matras, terwijl die matras te

smal is voor dat ledihant; tie mat die ligt

voor (naast) of het gedeelte mat dat uit-

komt van onder een, om daarop te slapen,

op den grond gelegde matras.— micron w^ji

c~frj(En^i\ ter oore komen van de politie

of een aanzienlijhe

.

&^OEJ) ^J) \ SB. groote gegraven vijver. Verg.

ti7n dx/i

2

\ irn <rw q\ ajt asrj1 \ ttoi 1 oejiz xn a-ajj\ a?h a<i(Ci (tofts

en nritzji ^>i 2 aaji^
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£^ CEJI 2PW — in an t&i i?mn ma \ zva. an <&i ? am an/i ^
CO )

' co '
^ crP -'<

£-^ (EJI \ Roll . emmer. — Vera . as?* w w

CO ro

£-.(,(&) RSYI fj \ 1. SB. gieter. — II. naam voor

vrouwen, maar ooh wel gedragen door mannen.

£-^ CfY) 2 (Ml fl \\ — ^ xn am 2 (kd 2 (ki^ zva. «nom

(K7i2(Kijl\\ Zie » Verbeteringen en Bijvoegsels."

&^am\ SB. wijdbeens loopen, bv. zooalseen

Jcnaap doet, die pas besneden is.

£-^ QTI f (IZYI 9 W rrj (ci rj tirn q <rm 2 an fj \ SB. lets VOOr

den dag brengen. — {Ebre% visible, what

can be seen, manifest. Bg.) maar in de

1 reanger bezigt men <i?«s»ifo?*\\

e^QTI mm am n\ SB. de sierlijk bewerkte

schuin afhangende schilden, aan weers-

kanten van het zadel van een paard, dat

voor een tournooi is opgeiuigd; — de vier-

kante .van bamboe gemaakte bak, waarin

de vormpjes, waar men de suikerstroop

in laat koud worden, zijn geplaatst.

o^<un2 am
fj

\ zie 8$s bij *<Q&*

e-^ rn (KYI \ (engke, to limp, limping. Bg.) ongebr.

c^<r^^K^^(Kn{L\Ji!hnji\ SB. van iemands loopen:

hinkende; voorts: spelende hinken, met een

been van den grond.

<£^(K)1\k — ojhLmwc? whs SB. voor elkaar

been en weer staan te draaijen, tengevolge

van het beiden naar denzelfden hant wijken, bij

het willen voorbijgaan.

&-^ am OTUI fl \ zie abnajfi \ en <^<isn «ym ^ zoomede

«/ c
^2- 001 \ naam van een soort wesp. Bg.— Mai.

naning . Beg. Tj

.

2"

dJ) (Ul <H 2 (KYI [I \ zie ttyniM/i^

(Ul (HI 2 (&l fl \ SB. van x;h*mruj)\ of w*3»\

gemaakte koe/cjes, die als toespijs bij de rijst

worden gegeten.

S
CLJf (HI \ zva. (H7i2(inm ij ^

(U)(HI\ SB. kameel.

(Ul (HI 2 (LfYI 2 (Ul fl \ een scheldwoord. Het is

de naam van een aan de Soendanezen onbe-

hend dier, maar dat de kangoeroe zou zijn.

(H12\ daar/t, &)2chi2\ en kmm2\ met 6^t.(thg\

Off &V &b Ml*

als wooi woord of B. onnoodig, niet noo-

dig, niet beboeven; en zoo ooh redewoord
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voor den vetatief als men dien beleefd wil

uitdrukken (verg. xj>nji^\) zoomede redewoord

om uittedrukken. dat iemand zich niet de

moeite behoeft te geven lets te doen of zijn.

Zie de gramm.

01 (HI \ SB. naam van een lagoe fw ®i tru <kt^\

Co/

ook (van een gebak. K.)

0J>. .^ f CJ

(U) (HI \\ — o?m\ #. iemand ontbieden, ver-

zoeken te komen. Is het een aanzienlijke,

dan xn asnnrt <Hrctn^^ of Mimn tpjMvvi<hrnji\B.

en xn <?57? > ) (bri(*aam?\ JSL. — (hti iiJ)m a_n (hnjj \ ge-

roepen, verzocht, geinviteerd zijn om te

komen. — <ui«ntob\ uitnoodiging, invitatie

om te komen. — •xmM«nan^\ mvdsv. (meer als

een persoon ontbieden, enz.) Verg vnn.i\ en

am cm (Kyiw

(LJf (HI (&) /) \ (Rg: onom, as for.)— (h-nirua^ontE^p

SB. wat mij betreft, wat mij aangaat,

voor zooveel aangaat mij.— myioeji <un <p*n
<£yi\

en Mn*ji(ij)»n(z»fi\ SB. te pas komen, van

nut zijn, noodig hebben ; ook zva. *»jgj<"»&}*

(U) Of] (HI \ zie (Kmn^abw

&JfOJ)2(Hl/l\ SB. stoeijen, van menschen ook

van dieren.

(Uf <Tj QJI (KYI ft \\ — <Kntvj<Kn»rnji\ SB. grond be-

arbeiden, omwerken ; iets zooah boeboer roe-

ren, omroeren, bv. terwijl ze op het vuur stoat;

ook een taal grondig onderzoeken of be-

studeren.— mozt^v^n roerspaan. Als

Pass, van d?^w)*o?^\ nevens <wi«ti?«7<wimi^\

ook &i«j)<riw iKnjj NN — Verg . «=?™ <*«,/ *

0J) CY12\ Of (tjf-ngxynms SB. JaV. (unni{Lmnr) S

opene vlakte, onbebouwd veld. — g-»?

*j1%oji\ Zie OIJ tEJi^aJi^

OJI nr} 2 (KYI ft \ SB. een pasgeboren kind; een

heel klein kind.— o^?,m?m|\ een orok heb-

ben, een kleintje hebben, kraamvrouw zijn.

Tr 7
G)CY a

Verg. Q^^itnawimp en zie ook <w7 0w«s*/o

.tjm?*™^ van af het orok zijn, nog orok zijn.

(Ul °T7 (KYI (UUI \ of zooals ik het ook vondge-

schreven: a rn?»ojiiM\ SB. zva. <tnm<&ie\ ook

zva. xnaan\ en &n«sn iSi w Zie gramm. en verg.

Jav. wdbk. bij ihmxa* I.

aj) nri asm n \ zie apnmsn/js II.

(Ulm 2 OSY) ft \ SB. van water: zakken, gezakt;

laag (verg. <pnm^\ (M
j

nl™/l'> en (u>M s );ook

verkooken, verkookt; — van het

afgevallen; van een voordeel of winst ergens

mee te behalen of behauld: minder, minder

of geringer worden. — ^tnm^orijis het

water laten wegvloeijen van een sawah of

uit een vijver.
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OJfnri 2(U) 2(VJ)2(nJI f]\ SB. van u

: ziin wat men noemt afroffelen;

^

van iemand, met betrekking tot zijn werken:

roffelen

.

s a / a

(Ui <rY) (UUI ff\
SB slang. — ^^k^^yieji^ en

^
,om dpm \ namen,O T) &V) van twee zeer giftige slanq-

(U) (W) 2 MJ)
fl

\\ — jKM(ui9<ruji\ zva. xm<iuid\\

(U) <U) \ naam van een aapsoort . Hylobates

leuciscus . Rg

.

(U) (Tf (U) \ klanknabootsend icoordje voor het ge-

^
luid van den buffet.

(UKU)2W
6*~

<Lidtu)i\ zie ii^Ts

soorten. — o^^Q^n naam van een waar-

sch'jnh'jk slechts in de verbeelding der inlan-
j

ders bestaande slangsoort.
\

OJI nil 2 OJ) C"H 2 \ naam van een soort hagedis.

jlq^ Verg. «n6J*\ de Soendasche benaming

voor het diertje, dat de Javanen noemen

:

m(un2(r}^t)2(rj(umn^
<-hz^

(U) (KT1 2 azn \ Holl. October

.

OJI OSY) 2 \ SB. een soort van borstlap voor

kinderen, een soort slabbetje.

OJI en OSY) OSY)
fl

\ zva. *<n^ hoofdluis, maar

een platter woord.

QJ) OSfl 2 OSY)
fl

\ zie op r) Mn/fw

OJ) en OSY) OTU)
fl

\ SB. van verliefden en jong-

gehuwden, ook wel van kinderen: stoeijen;

op allerlei manieren met elkaar stoeijen.

Verg . (*j>^2 anji \\

dJI OSYI 2 \ SB. zva. ap(ik\ maar onder de hoo-

gere standen bezigt men doorgaans het laatste.

(U)QJ)9\ SB. veranderd, veranderen; anders

maken. — ij>^t^^^n tup zijn verstand

verloren hebben, krankzinnig, dol. —

w2ij)$(uykhiji^ lets veranderen, zoodat het

anders is of er anders uitziet als te voren;

iets wat men gezegd heeft wijzigen.

OJI OJI 2 £ \ zoo zegt men soms in plaats vanT

/-

(LJt en (Ul \ hetz. als ^^^a^ van de m^\

(U) OJ) <r\A
fl

\ SB. geen afstand kunnen doen,

niet kunnen scheiden van iemand of iets;

van iets dat .men begeert niet kunnen afzien.

aj) en arm <U) en arm oa/i (to n\ zva. ojkuki*

6^k(Hyi^ zie bij <mw^

vleijen, vleitaal spreken; iemand vleijen

om iets van hem te krijgen of opdat hij iets

zaldoen.— <u«n twits vleitaal. - «sij«wg«w*

pruts vleijer, pluimstrijker. Verg.

en xnaj^n^onji^

xnamanats
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(iJf art/1 9 \ SB. bereiden, van allerhande soort

van spijzen; koken, eten koken .— tumm? ru ^ \

hetz. — irnatvioithiinnj^s spijzen, bv. de Kw<tm

<ri(hnnKd\ klaarmaken, bereiden. — w^w^

im (Mj\ de gereedgemaakte (gekookt, gestoofd,

gebraden,enz.) spijzen; spijzen, geregten.

—

c&niKhxjtM;?^ wel voor kok of kokkirt. —

kind dat te veel heeft gezogen: de melk

weer opgeven.

(&j tntruiw cy o o
(hU 2 (El 2 (IK 2 qiKl OJ) (ft (TUdJi ATI <n ChTI (HI ft \

OJj OTUi 2 (Lm 2 (HYt (I \ met (3^.ru 2 ju 2(^^2(^/1^

mvdsv. SB. van verbazing niet kunnen spre-

ken; van verbazing geen mond opendoen.

OJf onJI 2 (KW/J \ SB. geld (tioodig of nutteloos)

uitgeven, moeten uitgeven; iemand geld of

rijst (ah de iemand verstrekte host) kosten;

gedeeltelfjk op, een eind heen zijn; iets

er bij inschieten . — ,™ru 2 m? 2^12 mi/} er bij

verliezen, er zich uitgaven voor getroosten.

Verg . ostkeiw

CUf QTUl 2 cnj)n\ volg. den Reg. v. Tj. B. voor

(t^(tui(um\ maar op Soemedang is Jiet als zoo-

danig ong. — Wel bezigt men daar (ptruz

<n/ruKum\ van een kind, dat steeds een vttUe

veus heeft, steeds snottert.

ajf arm (um \ zie (C) rht (tviw

OJf (tUI (Ml ft \ (volg. Beg. Tj. en. K.) B. voor

npasn^ maar op Soemedang SB. van een

van jonggehuwden : van elkaar geen oogen-

blik af kunnen.

QJ) OTI (U) (Kl ft \ SB. zieh bemoeijen met iemand

of iets; zich laten gelegen liggen aan iemand

of iets; molesteren ; kwaad doen aan iemand.

(Lm^cu^na^p hetz. en iets niet met rust la-

ten (door er steeds met de handen aan te zitten)

ooh in goeden zin, bv. ieder oogenblik gaan

kijken naar en het noodige doen aande teveld

staandepore; iemand of een dier niet met rust

of vrede laten. — (prjajipiM2r:iis waar be*

moei jij je meel; wat gaat het jou aan!

(IJf (UI2\ SB. vleesch of gevogelte, klaarge-

maakt met flo><^?\ en tal van andere krui-

derijen.— (vmiui2\ van vleesch of gevogelte,

bv. van een eend, oj)cui2\ maken.

(IJf (L/f (HYt ff\ SB. naam van een gebak. Het

is een hoelc, van *rn asn imjj gemaa/ct, croquant en

ongeveer zoo groot als eeyi bord.

(Uf (Ul OSY) n\ SB. vier. — ptuaSi&is vier

avijf.

—

(pcunsntKiji met hun vieren; viertal.

&Jf(U12\ zie bij ilw^^w

OJf &fl 2 P \ SB. vuil, smerig ; ooh vuil, i. d. z.
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waarin dat woord wel eens wordt gebruikt van

iemand, die bijv . met den meesten smaak van

een smerig of verontreinigd bordeet. Voorts

(zva. cmcmmiqw K.) ui<ij)(im %(hi\ de

grootste vuilik; de grootste smeerlap.

«/

.OJ) Oj(U)\ SB. bij, honingbij.

OJf (UUI (KYI
fj
W 371 ? !LU .KYIJI \ Of in ? ;IU^ 2

n-u*mji\ SB een wild nazitten, vervolgen;

een bosch doorkruisen, afloopen, om een wild

op te sporen ; — met zijn velen uit een ^lzS) S

de visch trachten te halen of halen, met

behnlp van ajakkans, een henrap of wa,t ook.

(Uf (UUI 2 (&YI fj \ zie asninjt\ I.

(Uf (UUI 2 (Ml fj \\ — 9-m(LU2 3Jiji\ SB. beplant

terrein, met een werktuig, van onkruid zui-

Veren . Perg . a:i n n iei asnjj w

dJ) (UUI am fj \ SB. zich schuddend bewegen

;

(van tanden: los staan. Rg.); in de weer zijn

van velen, bv. om zich klaar te maken ; —

verg. ^(m^nmw Voorts: heen en weer schud-

den, van een boom, waar een badak in zijn

loop langs schuurt. - <ci ?wojij?m cmjj \ of xn ? (but

cfntonjis lets schuddend doen bewegen, aan

lets een schuddende beweging meedeeleu.

(UfOJ (&l\ SB. het verzorgen, het er aan doen

wat noodig is. — (& g <rf
w \ grond bewerken,

bearbeiden, voor een aanplant geschikt

maken; aan lets werken, om het in orde

te brengen; iets in orde brengen. - xm^s*

iiichnp wis repareren, in orde brengen,

verbeteren, in behoorlijken staat brengen;

aan op sawah geplante visch de noodige

zorg wijden, zooals door te waken tegen ge-

brek aan water, enz
.
; kunstterm voor: visch

kerven, zouten en vervolgens droogen;

ook voor: het vleesch, waarvan men rjth^i5i\

toil maken, snijden, kruiden, enz. — <o-n?

Yjri{Liji(bn^\ mvdsv. — 9r.ig(qiz-iithmaiiji\ iets in

orde brengen, enz. — II. ra?^o\ SB. met de

handen aan iets zitten. — o*^<£/?*rti*<M^\

iets niet met rust laten, maar er onophou-

delijk met de handen aan zitten.

(IJf aj (&l ofXJI
fj
W - o?^hu|\ SB. knorren,

brommen

.

*(ljf (El ^Jl 2 \ SB. tandeloos. Rg. Verg. <la ro^w

(iJf (&l
fj

2 (KYI
fj

\ SB. schouderbedekking

;

epaulet, kwasten, - Verg. asniruxmafi\ en

zie Jav . <o *-m i 77 &j/ji thrn
i
*

aj)(Yj(&l9\ zie SiSii\ en ^m^mo?^ Verg.

OJf (Ell (KYIfj\ SB. golf, baar; golven, baren.

Verg. G^ruwys en rhi^inw^^w
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(Uf (El 2 OfX/l
[f\

SB. van het. planten van pare:

met te veel planten in een gat. Rg. voorts

van het bepoten van hoema oftipar: met te

veel korrels bangsal in een gat. — Verg.

<**# CEJ} 2 \ S. <McmiE^/f\ jP. (sprekende tot een meer-

^^

derevan een mindere)
<— oj)cp\ en astnEJnnjiaaji\

B. en BL. (van een meerdere) het zeggen,

wat iemand zegt o/spreekt; iemandszeg-

gen; ook zva. ncaiim^ — xmdi2\ S. owjap^ en

(tj)(h>)(pnncKiji\ B. spreken, zeggen, praten.

—

(L-maon oji rL? (K/tapnr) (htjj \ mvdsv . — aj)CEJ)2aj)

a / /
(EM xri txifi\ IS. ajtcrviaji txp^n mj\\ en (uhm (cyntHi^

B. redeneren, zamen praten, praten met

iem. — KMiEitccuMjis S (MCKiapnri^ N ook ^v\^

-r)(mjl\ B. met of tot iemand spreken; zeg-

gen (tot iemand)

.

— (CM(£mti*m (hij \ S. mj\ <p ^n ?

a£jl\ B. lets bespreken, over iemand vfiets

spreken of redeneren ; zijn mond gebruiken

om te spreken. — <£Jim<&i2\-S. <vi(Map\ B. (
<ct

nrntEiigcKmon/js en (wyitpdnts zoomedewnjicui

cc)\ mvdsv.) over iemand (een hep. pers.) spre-

ken, vooralin ongunstigen zin; lets (een bepaal-

de zaah) bespreken. — (pdagxnanp S. <^n^n^

m<mji\ B. woord; iemands woorden. — w?e?

tKW(M9\ zoo maar wat heen praten. — (Lp&n

oji
r%KmaJ>\ zie bij (wnxmQJi\i~ aztdtuidtKnci&nmQ^

«S ^ 8. oqj) <p<& m&im^B. bij zich zelf zeggen.

(Uf(nam\ daarn. <r)c™^ SB. ook, insgelijks,

wel, wel is waar. — mw,o^o77*o/m^^ je

zal wel kreperen.

(Uf am2\\ — (uidcrms SB. prijzen, vleijen;m*

kind in alles den zingeven. — <tparmaji<n/i\

bedorven door vleijerij, verwend, van een

kind;— het er op toeleggen of zijn best

doen om bv. als mild, braaf of knap, enz.

te worden geprezen of wel bv. rijk te

worden genoemd

.

(Uf cm (HI
ff\\

— xmmnim^ hoffelijkvoor: iemand

verzoeken te komeri, bv. om te assisteren

als getuige, ook bep. uitnoodigen, tot bij-

woning van een mmwi^w Verg. <xni
f^ en

(Uf en om (nJI
f)
\ SB. benaming van de ver-

tooners van een soort kluchten, waarbij de

6^k(Kh \ en een soort groote urn ami myj \ worden

bespeeld. Verg. ^-n^arnjw - ^2^cmru^^ als

o^fm/n^N een voorstelling geven; ogel

zijn van beroep.

(Uf azn<>\ SB. zich bewegen, zich verroeren,

een beweging maken; heen en weer schud-

den, door aardbeving of wind.— KntKm$<Km*nji^
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lets heen en weer schudden, in beweging

brengen

.

<U) en (VM P\ zva. xj)orj^w

OJI (UTJ 2 \ SB. fakkel, toorts. — oa^m-n^

iemand of lets met een fakkel bijlich-

ten.

o

OJ) ( (KT)2 cm fl\ SB. op Soemedang in: am am 2

(U)ccv2cmji\ de slechtste soort tabak, die

in den handel komt.

OJI (im asn n\ SB. buskruid.

<U)(Ur)/)2\ SB. van vruchten, zooals m.^
^ CJI

*

nog aan den boom: mooi geel; van lets zooals

bloemen: mooi of schitterend rood.

OJ) (un
fj
am n\ SB. te zamen, gezamenlijk;

op dit pas algemeen of allerwege plaats

hebben, van lets, bv. van het oogsten van

(Ui (Tf cm W — <p^crhaj)tricrh(M(Kiji\ SB. gebogen;

herhaaldeiijk gebogen staan, zich buigen,

zich herhaaldeiijk voorover buigen, zooals

men doet bv. bij Jiet rijst stampen.

de pare.

<Ui (KTJ 2 P \ SB. daar komt bij ; 00k zva.

urn cm onji \ immers. — «j>*™ * $ j5>
,uri ? ? N zva. ish 2

cm2nvijj\\— <&<M2%(U)(Kngqajii(cn\ met hetzelfde

in den zin hebben, bv. als hij. j?*™??

^2*0)2^ en en; beide en; zoo-

wel . . als

.

<&(HY)2(Ut(K*12(V) (MJ \ SB; gebogen

loopen.

(UY)\ een voorvoegsel, het Jav. voorvoegsel iuns

waarover men zie de Jav. gramm. § 150

en volgg. In plaats van (un\ ooh wel 6-*a\

en het laatste wordt ooh wel eens gevoegd

voor sommige eenlettergrepige woordjes ; h'jv

.

voor <rj<yi(KTiji\\

(T)(Lm\ voor een vocatief: hoor! hoor eens!

0! och!

(UYJ o\ uitroep van minachting of afheer of

wel afkeuring: ba! foei! ajakkes!

(T)(Un^\ toeroep bij het iemand iets geven of

ter hand stellen: hier! zie hier! kijk!
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OJ (UT7 9 rn (tm O \ klanknabootsing van het hin-

niken van een paard.

<UT7(2 ^&asrj/)\ wordt verkl. met i^ruts en

Q
(U71 (§ ~&Q>JI fj W _ an imGsim ^a. tuins zie bij (Kw£n\\

0JH2 6 ^k(UUI<j\ SB. gapen, geeuwen. —

iTiwdGMvnwys iets zooals een tut<fn of

bilik, waar men* zich een doorgang door toil

banen, een we ;nig vaneen doen wijken,

zoodat die ah het ware gaapt.

OSft 2 (§ ^9\2 P \ zva. 65#.itqn\ I, (a.) maar platter.

(UYI dp \ naam van een bamboesoort, en waarbij

men nog weer onderScheldt o. a. de tuntp™

!h

]
lhrH^ die in de bosscheu groeit, en de

tun ^) arm rCi ojt^\ die ook in de dorpen wordt

gevonden. — ^?^j? ? tun np\ zie bij agiifoz^ en

7 s o„ 7 .. Q„
Zie 00Ic mn xj cm &** s Oil cm cut \\

(UTJ &p (tW/f^ SB. rijst bolsters, zemelen.

mam &^(W)[)\ SB. gestold van olie; van

het a
^

a<n â ^H as
^ji

s en van een bloem: gesloten,

f

ook van de oogen: zich sluiten, digtgaan,

gesloten , bv. als men zegt : w asn <n asn % Si g&ae^

(HI/
grn(Hi^e^7J)i(KJi,trLiania?)2{H7ic--.\\ Voorts : S.

met (Kt(^i(r^nr\aMH<^\ B. <M<^ cn> B. en (K7ia?itEM\

BL. terwijl tenorme^ een zeer plat woord is:

slapen, slapen gaan, naar bed gaan. Mvdsv:

^G^r en wwt<n-i** (&<n tun e-^tQgoats fa

fflV^&'wiB.KygjBtM^ BL. iemand in

slaap brengen, doen inslapen; een kind max

bed brengen ; iemand een slaapstede geven.

u^^iMn(is7jM?\/pju{ij)vjajn^!Uian/}\\ als ge

slaperig zijt, geef dan niet toe aan den

slaap. - ^n^mnc^^i^on/j. door den slaap

overmeesterd worden. — Nevens 6i*™?^
N

zie aid. bezigt men GA-rndTttm-mcajifr. en

a
11^

'Slfl
l/n *~ ™>1 N met ilJ1^V n {li1

("2/1 '
B. zoo-

mede (u ™? m.&i on
/j

x en iu^ u) oj on^ BL. voor .-

slaapplaats, slaapstede, bed, slaapvertrek.

(UT7 (IJ) (HTJ ft \\ — <vn tun,Z}am^ schreeuwen met

een eenvoudigen keelklanh, als bv. ons: hei-

ei-eif om iemand te beroepen. — wjai^o

%?
°2/l

N w^ar gew .
.• >"n ? xn tun ay kngtm/f van een

oroh: in deperiode zijn, die voorafgaat aan <£nt

MtnjtirntKi/is t, w. in die, waarin het kind, bv.

terwijl het op den rug ligt en men er mee speelt,

begint eenige klanken uittestamelen.

(Cm 2 dJ) (Hun \\ __ tumijit&ionjis SB. ver-

stomd, roerloos, als aan den grond gena-

geld (van schrik), — stokstijf van verbazing.

(ft (UT7 (isn 2PW — aci<n(vn<Lmi% hijgen v. ver-
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nJti2(Higasn/i\

tun asn cut crri &n (hi/j \ zva. xm^ni-h^ x.

Q O
(UTKtm (W)fl\ SB. een aan een steel, zooals

een vlag aan den stok, gehe:ht matje van

gevlochten bamboe, om het vuur mee aan

te waaijen

.

(UY) (HI \ SB. min, onaanzienlijk, laagS genieen,

gering; smaad, schimp.— kmuthhis smaden

schimpen. (S/cr. Idna, gebrekkig, onedel.

Jav. Wdbk.)

o
(UTJ (HI \ naam van een boom,, oolc van zijn vruch-

ten, een soort van bessen. — Jav. ^pj^ Mai.

boenih. — ae<<nji<Hi~miHi\ de smalle wegen,

die de hoema's doorsnijden; volgens som-

migen ook wel voor dergelijke door hnrrmcHi^s

loopende en overal toegang tot den aan-

plant verleenende wegen.

QJY) (HI (§ ^&k \ zva. <un riji (en ~/n xrtji w

dm (HI \ SB. taak, hetzij zich zelf opgelegd,

hetzij ppgelegd door een ander ; van een te

bewerken sink grond: het gedeelte, dat reeds

werd onder handen genomen door iemand,

het stukje dat reeds gedeeltelijk door iemand

werd bewerkt.— cc%mna<i\iet8 onder handen

nemen of hebben; beginnen.

Mien (HI \ SB. flauw, smakeloos, laf, door

gebrek aan kruiderijen; zonder kracht, van

het slaan met een ziceep, gooijen met een steen,

enz. ook: lam, zonder veerkracht o/fermiteit

van lets, zooals het politie houden.

(tm 2 pi 2 asn ft \ S. o?w ,^n B. het vrouwe-

lijk schaamdeel. Zie ook nr^-nxnartj^ —

amikiiMin^iZLjjx het oog van een naald.

—

(Lm?(hod(i^/i^p(to)(in2ihn
/
'js zie blj vmz *o

?

jsn /j\\

«/

(UYJ (HI \\ — urn (ui mi ^n !hh \ in pantoenverhalen en

dongeng , van loopen, zich voortbewegen, wan-

delen: op het water; ook: zwevende.

C^ /
(UYI (Hi &S7 (Hl/l\ S. tun teni-n (mji\ B. iemands op

een ojt» an (mjj\ of derg. voor hem klaargezet

niaal of portie. ~ Verg . cKn^^iunthn/jw

(UYI(H1\ SB. zoutaehtig, brak, van water.

6^k(K)
s hetz. en (Bant, voor <un/tj»\\ K.) Jav :

rq<L7i2ihn\ flauw of brak van putwater.

O O O(UYI (HI 2\ (unihfiss of (&m\ maar het laatste niet

tot meerderen, ten minste bij voorkeur niet, en

ah men een vraag, door een meerdere gedaan,

beuntwoordt met^neen" dan altijd ttmctm of

<unQt\> neen; niet; niets; ook: eigenlijk

niets, t. w. in antwoord op een vraag ah

de volgende : ^wo^ilu^/m^^w?^ wat is

er van uw verlangen? ,migarniunMt\ al

maar door, onophoudelijk. — tkfi<ungnt§a\

zva. m <iui mi <Kn w
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(L/n(Kl\ SB. een booze geest, die 's

asYfj

in de gedaante van een vurigen goudvisch,

vurig kokosblad of vurige slang rondvliegt.

Be mensch of het dier door dezen geest in

zijn vlugt aangeraakt, moet sterven.

OO o(UV(H12\ zie asnihagw

(L/r)(Hl\ S.v>v><Mjr B. tand, tanden. —r SB.

tand, tanden, van een zaag of ham; het

scherp, de scherpe kant van een mes, sabel,

en derg. voorts korrel zout, en^^m^ ook:

een streep (deel van een duim).

(Lm (HI 2 am fl
\ SB. warm

;
geen gevoel van

koude hebben;lekker warm, flaw Jietlichaam.

Verg . (ukhkmjjw — (citLmwdMganp spljzen

opwarmen, warm maken. — (ummi^a^

lauw, dwz. bv . van water: tot dien graad

van afkoeling zijn gekomen, dat men er de

hand in kan houden; of juist zoo warm

ziJD, dat men er de hand nog in kan

houden. — mn^iiasmiuLHM^\ benaming voor

het tijdsverloop van 's morgens zeven tot acht

tot het voorwerp maken, waarop of waar-

aan iets wordt verrigt, gedaan, ehz.

(tm (HI (Ul fj \ ofvnanajiji^ SB. het fepijt me;

het spijt me maar; jammer. Verg. wm

MiirLi/i\ en njm^ndW

a

uur of een weinig later.

maarOJn (HI (Eft f) \ SB. zonder ophouden, al

door, aanhouclend. — xnajn^^\ maar niet

uitscheiden met iets; steeds maar doorgaan

met iets: iemand of iets zonder ophouden

(UT) (HI (M)
fj

\\ — MMKH-iM^ SB. eenvoudig;

zooals het is; eenvoudig zonder grillen

of kuren; eenvoudig en niet doordenken,

zoodat men blijft hang-en aan den vorin. —

ap ru ^m xm (hi ajit£n ? i-m \ zoo zegt men tot ie-

mand, doelende op een door hem ontvangen

weldaad, en is dan de zin: ge moet die

weldaad niet al te zeer dvereenkomstig

haar wezen opvatten, als een gift die ge u

laat aanleunen, neen, ge moet ze beschou-

wen als een schuld, die ge moet aflossen.

(LW (H)(M/j\ SB. de schil, de bekleeding van

de bamboe; de scherpe zijkanten van ge-

spleten bamboe; het stukje bamboe, waarvan

door afkrabbing een der zijkanten vlijm-

scherp is gemaakt, en waarmee na een be-

valling de navelstreng van den moederkoek

wordt afgesneden. — a^nr^ijit^mnM^p

voile broeder of zuster. (Men meent, dat de

placenta, na zooals het gebruik is, in de rivier

te zijn geworpen, in het lichaam van de /noeder
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terugkeert en zoo dezelfde placenta tceer dienst

doet voor een volgend kind)

(UTI (HI 2 (§ ^fk 2 OTUI fl \ SB. zva. xm an (un rrup

CJ ^i

(UYI (HI nri\ echo; resonant. Kg.' ongebr. in de

Preanger. — Verg . G^o ^ <lm *n,p - tunwiTiajt

.vnji\ SB. weerkaatsen v. e. geluid.

(UYI (HI n/l (Ml \ zie bij am»n\ II.

CJ II

(UYI (HI QJI fl \ zie <vn an Maw

C) <JI

am (MQJI ^#s(H)f)\ SB. soort handmolen, t. to.

CJ ^i
het werktuig, waarmee men de pitten uit de

kapas verwijder t .— w miw aj>^ unj \ kapas,

met behulp van zoo'n nmcHiit^^t^p ontdoen

van de pitten. Zie ook fa^hs enG^waj^

am (HI OJI fj\ SB. laag, beneden, onder. —
CJ *J<

iji<l7im(ui^imtji\ voor wniand of tegenover

iemand zich vernederen .
— <xn a-m <ki<lh ^ji mji\

de mindere zijn, ten achteren zijn. —

mxmiHiajlzarifi- iets verlagen, aan iets te

kort doen, door een onwaardige hmideling

;

zich zelf (te) laag plaatsen. jig.

am (Hi w — (izitL<n(Ki\ SB. piepend en zagend

ademhalen, zooals iemand doet, die engborstig,

asthmatiek is; — reutelend ademhalen van

cy
een stervende, van daar xmtm<iMM\ op ster-

ven liggen. — Verg. MMn^nosnj^ en<£itMamji^

(im 2 OTI (HI \ naan van een heester. Be vruchten

worden geconfijt en (vervangen ooh wel de

tamarinde in sommige spijzen. Rg.)

am (HI \\ ihnjj(utichn\ SB. zitten, met de

beenen regt voor zich uit ; zitten, met een

of beide beenen regt voor zich uitgestoken.

MyiajniNi cm i;n 2 (ti.i %\ zitten, met een been regt

voor zich uit. — Hinajn!HiinjtiEji\ volg . sorn-

migen zva. (hnjj(un(hn\ maar volg. anderen zva.

uin cun <K7 aji r:iid<tu%\\ — ]QJ) (un an (ini 2 tm/j \ de bee-

nen regt voor zich uitsteken.

a/YI(KI(KYIfl\ ong. — arnvntpa™^ en jkikmi

hi iky) \ zie bij an on am aw

am 2 (HI (KYI fl \ onq . — ant xm % aft mi \ zie bij

Gl <Ul ^

am (hp (KYI tYUi fl \ SB. bejammeren , be-

treuren , spijt of berouw hebben

;

jammer! 't is jammer! jammer is het

• maar, dat.

am (HI OSYI fl \ SB. aan wal komen ; uit iets

zooals een Mil op den beganen grond ko-

men . — (L/ncKi asn (Ld-n miji \ uit een sckip aan

wal gaan of komen. — ^^^.u^^x

uit een boot aan boord van een schip gaan

of komen.— m<vnanasnj\\ zva. aa mi M<^hi an/fs

iemand redden, helpen, uit verdriet, enz.
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(c? mi an <&n 2 an^\iemand ofiets aan wal brengen

of halen op den wal; fig. iemand uit een nede-

rigen stand tot een hooger brengen; iemand

helpen, redden uit verdriet, moeijelijkkeden

of ellende. — Verg. ccnaqnasinjis en i&tM(isnj\\

d/n (to (U) \ SB. dorst hebben. Verg. (unrvt

tun -jn tvm q w

OJYI <*Q/j\ SB. vleesch- visch- of boterlucht;

naar vleesch, enz. ruiken.

/^
|\ SB. witte mierenhoop, de hoop

aarde door witte mieren boven hun nest

opgegraven. — ^^%^^(P
)

anr
l
a
li

s Spreekio.

voor: iets onmogelijks of onbereikbaars

willen of verlangen.

dL/n <yj \\ - xn (tm ^riiunn^\zva. azi cm 2 cm 2 <w 2 % <kw * (HTjj^

Oft) OTI
CH \\ — Mi(^-najY)^ rn\ SB. doorgaan

met dat waarmee men bezig is, bv. pra-

ten, en niet willen luisteren naar Jietgeen

iemand zegt.— (Uia^ftyn^Tiajiorj^oNtezamen,

maar ieder voor eigen rekening, werken .
—

(Lrn(nni(un(nni(un rricu^\ medemenschen .

asn*rY)\ SB. zva. cijtit&w Verg. Mai. rCO^

en Jav. /vn^iw — (u tun ^n am ni \ over en

weer, van zich af en op de schouders van

den ander trachten te schuiven; weder-

keerig trachten elkaar er voor te spannen.

(un nrj^ I. — o^-ris SB. verbranden, er

den brand in steken. — xnajn-n^ mvdsv.

(een zaaJc, door twee ofmeerpersmien.) — voorts

(ciajn-n(U)(hn^\ ooh mvdsv. en wel omde veeU

vuldigheid van het cmajnnvs uit te drukken,

bv . wanneer een persoon » twee of meer

velden afbrandt. Mndelijk (cimnn^nrt

(vkktji*. de mvdsv. als meer dan een persoon

dat doen ; maar ooh zva. (Ei(imn^ny\\-*<H7t<un

-n<u>^\ in brand geraakt zijn; in brand;

in brand staan; ergens brand zijn. Verg.

bij (t!3

j1
nr
l
!hC
2Jl

s en (^n2m.2t^w

II. naam van een goede houtsoort Volgens

Eg. Tj. onderscheidt men: (imnri%n ia\ «^jjTj

o . a„ a/
(t^iihqn(Knji\ ajn r-n(EJizJj)\ iun rricm(LJt\ xmnrtoiriGEJis

iim r-nin(E.i'~ri\ en (un^riaTnasriw

(UT7 nrj 9 (UTJ 9 \ naam van een vogelsoort. K.

(UU Of? *>? &^(M fl \ zie o^^^w

(tm *>? 2 (U) (HH 2 (Kin \ zie ajm^nrnjf^

(UTinrjCUY) 9(Lm OTj'Tl (UY)2 9\ maar gew.

ajn r-nca^imfn^htni2\ SB. buiten adem ,

hijgend.

dJYI 2 ^n (K)
fi

\ SB. nauw, geen plaats; vol,

met mensclien ofgoederen. — ajtajm'rtpioa/i^ in

den weg staan, hinderen.—A^^goS*™^

pTopvol (met menscken ofgoederen); stampvol.
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OJYJ *Yf (HI fl\\
— xnaMTioojis SB. brandhout,

m derg. in een bos of

.bundel zamenbinden. — «"^'T
Jg»

*u^ zitten, met de armen heengeslagen

om de opgetrokken knieen. — aS^^jwi^

nA^aQt anjf sowev een kam geschoren worden.

<n(UW c
r)(Klfl\ 8.B. verbaasd, verwonderd;

zicb verbazen (Jr. <J\j+*) — «"rr, 'r>

(ta/js mvdsv. (van meer als een pers.)

(Un W]m *"*?W fl ^ z^e "jtvn^tyi*

(UYf
<rH 01 ""yi <*&2 ^zie ^ tun 0^2^

OJY) (UI2 (U)2 <LM
fj

N sie (tint MdW/fw

(UT) *>? ni \\ <majn>°i^ SB. neurien. K.

(i/n (n cm cvi^ zie vftun^iw

<un nri (ten [j\ Zva. rnwiw

ajY)(*sn\ SB. goederen, goed, bezittingen

(Skr. artha, rijkdom. lav. wdhh.)

am a&l \ S. wasm^B. beteekenis, zin, mee-

niDg, begrip, bedoeling; begrijpen ,
verstaan,

vatten ; er mee of met lets te regt kunnen ;
er

verstand van hebben (Skr.arta).— ^™^

(u£aff»\ stommerik, onverstand, ezel.-- «*«&>

0f*n»Jn«s»^ S. <ciMitMp of «niunasntiMjf s B.

begrij pen, verstaan, de meening of betee-

kenis van lets vatten, verstand hebben van

*

t<5&. — Fan »rnvnastt\ ooh tKn<en<Kn\ B. (v.e.

aunz.)— xnaJnaaKLiionp S. xn <un asn *m ^*.Mft ^ B.

t^verklaren. — (CKtm asn tfn 2 (tnp 8. «n<unasnt

ftltaojis B. lets trachten of zoeken te begrij-

pen, te vatten em. — iuxnaa^S. oo«™?^n

B. verstand, begrip; hetgeen iemand zich

o
verbeeldt, iemands opvattmg. — m^^oAJt

xnxnaantas al goed ontwikkeld. — <q<MXM

xncm-ZiumSns zich zoeken te ontwikkelen;

verstand of begrip zoeken te krijgen van

allerlei soort van zaken. — m^m«»««u

ynrv>Ji(na£>\ want al wat men bij de hand

nemen wil, daar moet men verstand van

hebben.

ajfj 2 (UI2 aSYJ n\ SB. van een weg.zva. Mcfa

.isnftw Foorts van de treden van een trap : digt

aan elkaar, en can iets, zooals een mat, een

hoofddoek, een samping, enz. bijzonder klein,

* kleiner als gewoonlijk; oolc van postpapier,

waarschijnlijk omdat de kleine man gemeenlijk

slechts het folio schrijfpapier lent.

(Cm <§) am \8B. toen, toen ter tijd, als toen,

op dat tijdstip. — **<ma"»-S«*^ °P dat

tijdstip, op dat moment, te dier tijd.

«*x van toen af aan, van dat oogenblik



(Lmasntaj>/i\wr 108 (wnojtt (&i/i\

af. — (uitrqzjHun'Yiasnvi tun equals dien zelfden

dag nog. — (K/i (W2 (rj tv) (un^yi am \ op een en den-

zelfden dag, op een en dienzelfden dag.—

/K'nun^riasti\ of aitun^ri asn6^*200^ VOOr het

oogenblik, voor dat oogenblik.

dm asr)2(*Ji ri\Ef «n njn asn 9 oji^\ en «nasm(K.9a\ zie

&/nn2<Mfl\ SB. zich doen hooren, geluid

geven, leven maken; luid.

vntnooji/js SB. stijf, niet te buigen; fig.

onbuigzaam van het hart of gemoed. Voorts

van iemands spreken of toon van spreken:

hard, kortaf en stroef, afgebeten. - A
n^^o^^N opvliegend; opstuivend van

aard . — (iyne-nw i*? <m^ \ zva. <h\j\fa <u cmw —

Verg. <wr?»om\

Qdm °*? (Ml n \\ - Knam-riojij\ SB. hulp inroepen,

een dienst vragen; ooJc zva. xnajiiBi^icma^

unun<v)(tJi^A{tM\ (volg. K. *n (un nim ^iv, ^\

is een uitdrukking slechts gebruikelijk in de

1eleefdheidsformule , waarmee de wall van

de bruid den priester verzoekt de verloofden

te trouwen; de formule luidt als volgt: 6^a

O Q o a
(Klfc1(iSt1<W(lJ)g(lj1l2(h/1^(HTJl\ H7I dm rri (hJI ^AdM \ OS}}

dm €yi (Mfl \ naam van een boompje en van de

daaraan groeijendepeulcrucht, die als toespijs

bij de rijst wordt gegeten.

dm niaJl2 (&)
fj

\ zie <un£jd ^nn

dm en 09 (ui 2 (wi a w — c?nfl^,w?w|\ sb.

fluistercn, tpefluisteren. - ro^/w^^o?^*^

iets influisteren of toefluisteren aan iemand.

a^ajn^'-najfi^i^im/iy zitten te fluisteren; za-

men enz. — .M>TioMjnm7iM?M|\ hetz. en

fig. in 't geheim te werk gaan.

dm (IJI (Ui fj \ zva. <xi <u <u

2

(hi/jw Zie bij G-zaiu (ujiw

dm (LA 2 (Uljj \ S. Majywp B. voor. — (£,mi

tuig(L^\ S. <wi<uaAJi<HTji\ B. voor ; vooruit;

naderhand, later. ^kuikui2(uij^\ S. wn ui aAAoan\

B. in den vervolge, voortaan, in de toekomst,

naar voren. — (kw<umaiq\ zva. ^ium^

tut mn (Ui2 mi ^jiz (hn/j\ S. «J» (UCLVipiganp B.ookwel,

maar niet goed <wKuiaAApianji\ zich bevinden of

zijn voor iemand of iets; voor. — <nn(un<uit

(ui^n(m/j\ *S, mti (l* (uuitjqi (Hijiy B. gaan staan,

komen, gebragt worden, zich plaatsen enz. voor

iemand of iets. -— drnuiaAjjHi »nji \ B. in opscl/rif-

ten van brieven: aan. — (uiv(ug(u^n(U2cu/j\

S. (UKuitvyiho _?m^ naji \ B. zich bevinden, zitten
,

staan of liggen, tegen elkaar over; en, gevolgd

door <£d\ tegenover iemand. — xn %m ha 2 am ~ji

™V & <E'1MJ
l

(^ ct^A s B- wte voor zich hebben;
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voor iets staan, zitten of knielen.— mm

(u i aji^i an ^ito°\ den doocl te wachten heb-

ben, den dood in het vooruitzigt hebben. —

ihqjj xm (u ? hi ^i anjj \ ZVCI . xi vn iu ? mi ^iari/)\\

(Si aZi (L7i <ui 2 mi ~i an 7
n en dit icordt gevolgd door

jlT. NN — Voorts {Hyjiuiiajig^s ook gesclirtven:

iinn hz) (ui ? TJi/i \ met ^? .i/ii anji \ B. het gelaat wen-

den, gekeerd houden, naar iemand of lets. SB.

van kanonnen* gekeerd naar den vijand. —

) (tit Slicing iets voor iemand zetten of

houden; lets be. een geweer {den mond) naar

iemand toehouden. Maar de act. vorrn.

schijnt Ofig . — Si a%ani 2jkjx.v'<u ? ,l?^ S. o £? <ki
{

(Utl (HI <Y) (in (Ml (UIOM (Hljj \of «='» •-
'
m ?

m* 7/7 -

'

:Kn m Mj)

Qtonffs B. op de toekomst denken, het

toekomende bedenken.

(UYI 2*71 0J)/)\ SB. een soort vischnet, een

"ZJI )

Werpnet. Zie OOh <tvi(hi^ — in isrffuni^iaJij-

wat men bezigt, opdat de *ri* >)<^\ zal

zinken

.

(UYI ni (UI fl \ SB. het leven, leven, levend; in

leven zijn; de levenden; voorts van een uur-

werh loopen.— <m <u ah an mn -n (u/j\ levenslang.

— fl3)(L?fTTjo^i»2^N iemand het leven laten;

oo/t, met ucKLni^auiianri er nevens : iemand het

leven schenken, levend maken. - *'»<i/mj

(ui^ianjP broodwinning, middel van be-

staan, bestaan ; levensonderhoud, vbedings-

middelen. — :vnT*ijign~ri s erweerbovenop
vt\J s

komen, het er afbrengen, het leven er af-

i / n n s
brengen. — ani^iwrn^i^niriiL^ zie o-jh&iw

(UYI cll (UI
fl

\ SB. leven; kunnen leven, dwz.

mi genoeg hebben of geen gehrek lijden, van

iemand die vroeger gehrek leed: — van iets

dat geplant is: tieren ; ook: er weer goed be-

ginnen uittezien, van een herstellende zieke

;

eindelijk nog toeroep, dien de loopers bezigm

tot de paarden, om ze ami te vuren, aan te

zetten, bv. als ze een hoogte voor zich hebben.

(U77 cyi(Ulfl\ 1. rnxmn^ojip SB. iemand met

zijn tweeen 0/ velen te lijf gaan. Eg. — II.

(dr. ^cma) SB. letter.

(UYI
c>7 2 (UI (KYI

fl
\ SB. van menschen en die-

ren: afgevallen.

(UYI nrj (UI OSYI n\ SB. steel of pen in de in-

djoek . — &™ ru ri ~rn *) m^f N €en van z0° n

haroepat vervaardigde schrijfpen, om, Ara-

bische letters te schrijven.

(UYI ^TJ (VJI (Efl n \ SB. iets wat men gebruikt

om het geheele 1 chaam mee te bedekken

of in te wikkelen; deken, plaid, enz. —

fflS«i/»-n<w^?flSgj«5ii^ gewikkeld in een deken
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(zittende of staandt)^ van iemand die ligt

beztgt men <w> cut &i os».^\\ — ivndmn^ti^iBicHi^

iemand, bv. een kind, inbakeren.

OJYI HJ (IJI \ zie «mm \\

angstig maken, bij het zien in een diepte,

bij het omlaag zien, als men in den top van

een hoogen boom tit, enz. Rg.) ooJc dat men

den te verrigten arheid niet af zal kunnen

(UYI OJjf 2 &JI \ SB. het benauwd warm hebben;
j krijgen.

puffen van de warmte. Rg. K. — Verg . j

(Lm *Y) CEfl
jj

\ (Ar. {\ja) SB. wat niet vnn.,

vnaMgtvuw
j

m^ {^ ongeoorloofd, verboden.

(Lm(n rna^: 2\ zie ^mio*^

a/nnri a&: asmfj\ zie^^a^w
j aJn

zie am d (Ei asnjiw

ojyi

turn geji asn n\

2 (&l aSYl
fl \ of <un<EA9snp eerbied, respect;

aajmOMjix SB. plagen, storen; bal-
j

eer o/ eerbied bewijzen; zich eerbiedig

dadige streken uitvoeren; er kwaad aan

doen; stoeijen, stoeijen en plagen, niet

met vree laten; plaagziek, baldadig. —

(unaji2(u?(uu}/i\ mvdsv. — KnajritcuiifLiJianfis ook

zva. xnniTKhgjj ?vtn^\ met iemand gekheid

maken, voorts: iemand plagen, storen, het

lastig maken, op onaardige of ondeu-

gende wijze willen beetnemen ; iets niet

met rust laten.— tun mn ? mi z hm^ n voorwerp

waar men zijn spei mee drijft of van

iemands baldadigheid.

OJYI ni (UUf rjn (UUI
fl

\ SB. van pare : begin-

nen te geelen; van vrue/den: beginnen te

kleuren. K.

(UI7aw^ (UUI (£JI n \ SB, angstig worden of

zijn, door angst bekropen worden, zich*

gedragen, in tegenwcordigheid van een

meerdere: o. a. door welvoegelijk te zittenen

waar dat be/wort de fatzi? te maken: be-

leefd, eerbiedig (Ar. £^ov^).-^ ,v^?«^

(o mn

2

ieji asn/j\ of aji2(Eiasn^\ zich eerbiedig

gedragen tegenover iemand; iemand respec-

teren, eerbiedigen. — (u<un2 0EJi(isn/i\ middel

om van zijn eerbied te doen blijken; eer-

bewijs. — (U(um(Eji(is)i(hn/i\ wat om iemand

eer te betoonen wordt gedaan c/daarge-

steld, bv. een eereyoort.

OJYI <rH (&l (UUI n \ SB. naam van de slinger-

plant, die in het Jav. cnc£y\ wordt genoemd,

en van welker vezels o. a. bindtouw wordt

gemaakt .

(UYI nr) (&l (&]
t

\ SB. naam van het opglasge-
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lijkende lichaam, dat men soms in de bamboe en

wel bij de geledingen vindt. Mai. ajar ioeli.

am om \ S. aji(ci(u>(M^ *B. prijs, waarde; het

kostende van lets (Skr. arga). — cmmnnm

<3^aiki^ SB. voor lets een verkoopprijs

bepalen, bepalen wat lets moet kosten ; ooh:

iemand den verschuldigden eerbied bewij-

zen ; iemand geven wat hem toekomt, met

het oog op zijn positie. Verg> (uiui^iG^^ihijiw

am <ryi am \ SB. de borst.

am (Ul 2 cm 2 § ^fis2 (to f)\ SB. bmten zicn

zelf of bewegingloos van schrik of ver-

bazing. — Verg. (L71 ^y> 1^1j i7

2/l^

amaJlW xnaQtuts SB. knorren, brommen
S

van een hond, voorts dergelijk geluid maken

van een hat, die zich boos maaht, ooh spin-

nen van dat dier. — <ci»/& «ji <cj <nt/T van een

hond knorren, en, van een /cat: een der-

gelijk geluid maken tegen iemand of een dier.

am nr? \ SB. garnaal .— vy* <wi «$» \ kreeft

.

am nri \ SB. vlam ; vlammend, vlammen,

gloeijen, branden ; — van huisraad, gouden en

zilveren voorwerpen enderg. glanzig; glanzen,

blinken; van edelgesteenten : flonkerend; flon-

keren, een glans verspreiden. - *jyi]
j

vi<ur>-h\

blinkend en schitterend ; flikkeren en schit-

teren. — (un-nm^ stralend en flonkerend.

Verg . <zi ~n im dnw — (Lva,n-n^n2(ynjj\ een vuur

helder doen op vlammen. — 9sm<u^ rr^s v. e.

vuur: niet opvlammen. — J7inr
]^} s mvdsv.

van ^^
(T) am *>? N SB. glanzig, glanzend, blinkend;

helder van water. — tmrfni-h\ mvdsv. j-

Verg. w»tj?^

Om 2 <Y)
<rW N ivn 2 tnni xn\qtKt^\ ?11 (hi xm i vfti \ ooh

wel &<unt«i~hs SB. daar blijkt het, dat;

kijk! zie! daar waarachtig is het; bij slot

van rekening.

am^yi om (*J}\ of <un -rumors SB. aanslag

van een walmende lamp, ooh aan hoohgerij. Rg.

ojrtnrjcai ^amcrf^ «s?2\ zie mnn^fun^mn

<n nn tun i % w

(tm ^n ca qjj \ zie ^wjod^w

am CHYi 2 \ naam van een vischsoort, die ooh

(izn2cni2\ wordt genoemd.

am (KYI (K) fj\ S. «&?<wm P. en B. <™<wi*

B. asn<&\ BL. eten; voedsel.— ™<un*m^

S. ^jin P. en B. tununLmm(Mji\ P. "

™^ B. <*^ BL. eten, spijzen; iets

eten',voorts SB. van een dier: vreten,opvreten,

verslinden; van vuur: verteren. — cia/n-n
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en MiTiah\ mvdsv. — xncuniKnjqiHiA\ an an

(3^a-n^\ wuKina nnipi(Kjji\ enz. lets eten, lets

als voedsel gebruiken. — tni(Lvanaiinan/i\

imam u)6^t.(hn/f\ enz. voedsel, spijze, spijzen.

a.^i(unant6^d(Kii/f\ B. ^n^iivi?6M2iisn^\ BL.

eten en drinken. ---:/.»« aw <w^.^is voedsel

en dekse I . am ni an an) anji \ an n ihn an \

enz. eten, voedsel gebruiken, in onbep.

zin . nsn an 2 ar.h (ti d>n «V» am ani <n an on an ?\ fin
ast- ^ en (ch}j f J1

!/
•

voor: vergeten dat men nooit volleerdis.

ajt an mn^l art q\ oj <*-a in ^ un ynHiji\ zie rmgihnw

Verg . W^rix ??ah\ xTtazrrmnHn^ en an

(un ori (ten ckyi \ (Ar. .JLoj^.^ — c^iua.n^an,

*<§\ de wetenschap, die de doode mee-

neemt in het graf en die hem instaatstelt

tot hunnen antwoorden, ah hij wordt onder-

vraagd; ze stoat tegenover de c^a^iamautaSn

a

Wn
i°

anjps

(UYiaj aw (Knasnjjs Ar. &uiL^, waar-

heid. SB. het wezen van een zaak. —

(un^fHiiamasn,^ ook : in waarheid, werkelijk,

eigentlijk.

am (ten (UUI OSYijj \ Ar. db&a> , verhaal, ge-

schiedenis . - am amw'^ cma?i ojipde geschie-

denis van Rangganis.

(VH (HH
(&)fj

\ SB. regter; van een vrouw

:

geen wali hebben, trouwen zonder wali.

(Ar. S\j>Jj— Verg. Jav. irn an,^
^ "H ^Lfl

N
^
Ar

' r^'
SB het Mohamme -

daansche regt; regter; het priesterlijke ge-

regt'—ook <?0;#«9 vonnis, straf.— wd^^n,

vonnis, uitspraak, oordeel, beslissing. —

xntur^^^p straffen, straf opleggen; ook

hep. iemand hangen.— an *^'^£j anpiemand

vonnissen, veroordeelen, regten. — (uam

/v

^<fJ*3/
N straf.— Siujj^iitE^^ iemand (een bep.

persoon) tot vrouw hebben; de man zijn

van iemand (een bep, persoon).

(tm (hm(isnj\ (Ar. k^Xa.) wijsheid; Gods

wonderbaar wijze en weldadige beschikking.

(Lmvjasr)\ I. zva.6^aJ?t * — II. SB. het hart

van boomen.

(Lm asn\ SB. wat men berigt, zegt o/mede-

deelt , ook wat aangeboden wordt aan

een meerdere; mededeeling, aanbieding, ver-

klaring; zeggen tot een meerdere. — mnasn

(^(Elicrr}\ soemanga zeggen. — ajnasnruM

ajbianjt\ zie bij arui\<&i twi an/f^ — (tm(tsn(pSixn\

kennis, berigten aan een meerdere, en zoo

B.VOOT tri<EJi<ri'yittqjt(un2\\— (un asnm aa*\ mede-
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deeling , verslag , rapport, verklaring;

mededeelen, zeggen, verklaren, zich wen-

den tot een meerdere. Zie ook m. <ut rut %w —

Voorti vn<*snnri<mji'i B. voor .t>»i«i<ci/i^/\ en ook

voor wm\ bestemd voor. — Maar tKntajnas^-n

(Hijj\ wordt ook gebezigd.— <*>* vn^ anjf\ zie ™

vt anm w — ten (cm msn^ Mjf \ zie *l* t *>* w — w *sw \

daarn. w mi <^nn^ <w &> *>n N ofw isn ti ij> &a (isn \

9fnasndSi(Kn<K9\ of <KW.t/n*sn<i%ixn(K<i\ ^inm^iKn

/ / , a / a* /
a/nnsn\ ,f i o^/i m? Kfrn -n \ ook iei nrn itrniun asn mn «n

G) / O jy
/

(ii\enz. zie <«ib»v\ — xiiunteriMndM^oj vaxy

imtwp ieU aanbieden, geven, overgeven,

af^even, aan een meerdere; het eerste ook

B. voor ™*mt>nj^ lets laten, geven voor den

i

/ 7 /
\

gehoden prijs. — ^ini^-n^^r ook ^^

*nm<>njs iemand (een meerdere) lets aanbie-

den; iemand uitnoodigen; iemand (een aan-

zienlijke of meerdere) verzoeken te komen,

doen komen, bv. om een feed of ajidzn<HTis\ lij

te wonen. Ferg. ci«in oasi^^g™™*™^

en Knasnnj9nSi(m^\ zie bij j^aow--- £»A/n«si^

ajiwivy of aju^i iemands zeggen in een

bepaald geval; mededeeling; vraag aan een

meerdere. — ty\Wxl ^» ""*»}* n* llffW*
~~

lutuni^nni^tihijfs ook .uaJnasyMtaajl* iets OHl

mede te deelen, aan een meerdere. — *i«ij\

Jav. in siechts in geschriften; zeggen, spre-

ken tot een meerdere.

a
(UYI OSYf (ISYJ fl\S. /rug rvii(M/i\tHTi am tE.i^iiM^ttn.p

of tKrixmi>i7nt<M^iMj\ B. een veest laten,

een wind laten.

(UYI dSYI 2 (Ulfl\ SB. dakbedekkiDg , dak

;

ook de bedekking van een padati.— :««"»

itniM/i\ een fmis, sc/imtr en derg. dekken. —

en (un tin tcui ^ » an
/f

\ Jietz .
— Zie 00k &im isnjj \

> i (Ei itsn ihi/j \ t~c <nm 2 (hi
/J

\ en (Vitvivi ^* opj

w

(UYI OSYI (EJI fl\ hetz. maar minder gebr . als

<HnasniE.i/i\ zie aldaar .

(UYI (iSTJ (EJI (UUI \ (Mai. ^jVi? JiUi.) naam van

iemand, beroemd om zijn mildheid en gastvrij-

heid. — Zijn geschiedeim wordt medegedeeld

in de • Kroon der koningen" en in de *Boenga

Rampej."

O a o a
(UYI (ISn (VHl fl \ Zie rhi xsrt xinji \s

OJYI(&h\ S. M<QaaiM/i\ B. (voor de schuld
it ca ssi —

'

van een aanzienlijke) schuld in geld ofgoed.—

irt xm »sh \ SB . van iemand geld ofgoed leenen

;

lets op erediet koopen; aan iemand geld

of goed schuldig zijn. — «5^ «s»» ^» ?^ ^ ,

in-

schuld ; wat men te vorderen of uitstaande

heeft.— &ijnash»£iMji\ geld of goed leenen

aan iemand; ie/s op erediet geven aan ie-



'W 114 (umtJitMjfs

mand.- Snunaamfhton^iaai het leven benemen

aan iemand, en daardoor doodschuldig Wor-

sen. (£i<una£itK
,

ri2(Hi<un<n an clu (hn/j \ goedheid

bewijzen aan iemand, en daardoor een zeker

regt hebben op goedheid van zijn kant. —

(UKunashn^igcH^p zva. £iamash»nrt9iHi/l^ — Verg.

a O
(1.71 IK) IKHjl \ efl KniHltfEt/jW

<l/n(M/J\ of w>(mji*%"mji^ toeroep tot buf-

fels, om ze tot staan te brengen of Ungzamer

te doen loopenj — his! his! roepen tot enz.

(Lril 2 (Ml fl \ S. het woord voor: den adem uit-

o
blazen, van daar: sterven, overlijden.— ^«

Mjn?^\ dood, overleden; maar de uit-

drukking is niet zoo ivelvoegetijk als ^^?

ajitajtflw Zie 00k bij Mntuwa^w

tndm (n(M\ SB. moeijelijk, lastig, bezwaar-

Hjk; zwaar, van een arbeid; moeite; moeite

doen, moeite hebben, zich moeite geven;

ook: om de een of ander reden, bv. omdat men de

lianden vol heeft, het, Mjv. het openmaken

van een deur, niet of slechts hoogst be-

zwaarlijk kunnen doen.

d/n (M (HA fl \ SB. opbrengst, voordeel, baat,

winst, nut, profijt ; nuttig ; loonen, iemand

loonen; worts van een brief: de zakelijke

inhoud en bereikt van iemands <st<"*»-^w»^\\

(Ar. VacL^). — omtiM^m&tnM901^0^ Zljn

doel bereikt hebben; zijn plan met goeden

uitslag zien bekroond;geslaagdzijn. — m,u>

(Hi^m&r\j\ wat geeft het? wat heeft men

er aan? wat is het nut of het voordeel

er van? (Siiunt&cnjiztKiji^ nut of voordeel

van of door lets te trekken of te hebben;

nut, nuttig.

d/TI QJI 2 (Ul n ^ SB. rook, walm, stoom. Verg.

(UYI (K/l (Ul
f)

\ van iemands gemoed of van de ge-

dachten, die hem vervullen: boos, slecht. (Ar.

(UYI (9JI 2 (&l n \ SB. zuur, wrang, verzuurd;

onvriendelijk van iemands gelaat ofvoorko

men; en van grond: door te lang te hebben

gewacht, met dien te irrigeren of door

langdurige droogte, minder goed gewor-

-Qden. — <unnr)aj)i(Ejyi mvdsv. — itoiajnth/tifpicKi/i

zuur; voorts van iets, bv. een stuk van

de een of ander stof: bespat, bemorst,

in aanraking gekomen met iets zuurs.

(UYI (Ul\ I SB. begeerte , drift (Ar. ^j*sb\ —

(un(v>(m(ut^i\ toorn, gramschap; driften en

hartstogten, begeerten en driften. ILeigenn.

Eva. (Ar: ,tacw).
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OJYI (t»\^.haard,kookfornuis. Verg. <m n*™*

djYf (U)X\ a.MJON daarn. xn^^^^onjjs SB.

een gedeelte van een Mmboe, bv. van een in

(UYI <U) (fOlfl \ zva. *tyu<E?s\

ajn (u> asn n w — *3<i^<o«wf* SB. zva. ^
^munp. (Op de vingers fluiten. K.)

achten gespleten bamboe, soo'n achtste gedeelte,
\

(un (U) asn

verder splitsen met de hand of scheuren, na

met een mes of £U»*^r een begin tehebben

gcmaaM. Be zoo verkregen dunne reepen of

latten gebruikt men voor .™<™ N of vlecht ze

tot bilik, of wel, door ze" in de lengte in

een zeker getal deelen te splijten, maakt men
\

er talis van. Op de beschreven wijze handelt

men ook met (unt^nziw

(Un(&\ SB. algemeene benaming voor een soort

aardvruchten (knolgewassen). De varieteiten

hebben ieder hun eigennaam.— ^Swru^

Zie 't.artAn2\ 11. l
im£}Mfl&i<rE»\ of <mj®i«tS\

o. a. op Bandoeng en Soemedang : onze aard-

appel; maar in sommige streken: aardaker.

Verg. <&*<™

(UTYI 2(Tf(UI\ SB. rottan, rotting, waurvan tal

van soorten.

<nasr)(UI (MJ/ \ SB. dier, beest (Ar : e>^^)'

OJYI <UI <rY)\ SB. vroegrijpend, van pare en van

sommige gewassen en vruchten.

(lM<jpi<Hn/j\ SB. alles voor zich begeeren,

en niets gunnen aan een ander; zelfzuchtig.

\ zie -Kn (ui asii \i

(U7J £JJ OTiA n \\ — oiy/ion^N SB. van iets,

dat lang is, zoo als een gantar, terwijl men die

bv. in fads wil brengen, met een uiteinde

ergens zoo mede in aanraking komen of

zoo langs schuren dat het, hier de gantar,

breekt. — m ^ivu^it ^vi ^tjs iemand (geen

bedelaar), die om het een of ander vraagt,

zijn verzoek op een smadelijke of grie-

vende wijs, hetzij weigeren, hetzij inwilli-

gen>
__ x^unajiirQtM^ lets met iets, dat men

als hefboom bezigt, opligten, loswringen.

^wruJxuuir^ rondloopen, omdai men niets

om handen heeft; ook radeloos, wanhopend,

bv. tengevolge van het verliezen van een kind.

OJYf(Ul(Ulfj\ SB. hap, mondvol.— o<^™

xjyf happen {den mond vullen), een hap

nemen.— "*^«yr een mondvol.—

Ki«ynoo^.i^x iemand voeren, het eten

in den mond brengen. - *a*^**Q*W

ieU in den mond brengen of steken,

ophappen. Zk ook Gny* - ^o^-&
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*3f* zva. ajj<LiviA(Mfi<Kiittaji s zie bij ^*^*^v

maar met betrekking tot hadjat mag men het

niet gebruiken. — iuno <&<kw \ de <m #£> * &» ? <n^

%

rijst, die, na terugkomst uit de moskee,

de pasgetrouwde man zijn- vrouvv met de

linkerhand in den mond steekt, terwijl hij

naast hoar is gezeten en zijn linker arm om

haar hah slaat.

a n
<UY) &J) OAJ) 2 (W) fj \ zva. 6ja*j)(lviimji^ zie bij

a
QJlOAQdM/IW

(UT7 2 QJ) \\ — <zi!un9<ut\ SB. brieschen, snuiven

van ten paard.— <um(unz(U}\ hetz. bij herh.—

Si<vn ^7 ?o \ mvdsv. (van veel paarden).

<L/naruifi\ SB. staat, toestand, gesteldheid;

wat betreft, rakende, over, ter oorzake van

(dr. VV ^). — !trrt(unirujf\ ter oorzake van,

ter zake van, om reden. — itaa^ajntu/fy

daar toch, immers, en toch, en datr ter-

wiil toch; ook zva. /5*n?n^w — <unnA\ zva.

oji dm (i/n irvta ^

tn (CM iYXJI n \ (hsAoaof oji ~m <rv^/f s zie bij G-s**a<M0 *

(L/n (TLft. \ I- SB. een rijststamper II.- <un<nji(un<rvi s

SB, zekere hoeveelheid als een maat voor

kanteh en haramaj. — (K^x/nn^iunirvisivatviiun

twttvntwi enz.— Zie ook <wab\ en <*sntm<ru>ji*

ifa 9 dfX/l \ SB. eerst, vooraf.— aQtru^^M/fy

en nJng/rvt6^ipra^if\ hetz. — 9maingiru\ S. <tmcut

«^»0/7 x B. VOOruit, VOOrop. — *Aa&n*<nn<H\\

S. iuiMOA^m\ B. de voorste, het voorste.

—

^?,rtj^M?^\ niet gelijktijdig, maar de een

na den ander. <ui tun ? iwnunt <rw \ om strijd,

wie of de eerste of de voorste zal zijn;

om het hardst, bv. loopen.— SKun?(rvt6-snHip

iemand voorkomen, bv. in een gevecht, in

het toebrengen van een slag of stool ; de eerste

zijn, iemand voorgaan, voor iemand uit-

gaan .«§«)>»» trwG^* aa i hji .Ji mi \ vooruitloopen,

iemand vooruitloopen.— <*™ (u(umnji6^(Hijj\

de achterste zijn, de laatste zijn; voor-

komen of voorgegaan worden.— ^oA
r S ,. a a O - /

njiQ^A-tmccns of (fxa.j»»m tu tun t<ru6^i.oa urns VOOr-
to J Co

komen worden, bv. in het spreken of willen

zeggen van iets, doordien een ander het woord

neemt. — arn2M(u(Ltog<w>6^MQiM(Hiji\ te laat

komen met iets, zooals een verzoek; achter

het net visschen; voorkomen door iemand.

aciayntnrvningart/1^ sick met iemand of iets

het eerst occuperen; iemand het eerst

onder handen nemen; iets vooruit of vooraf

doen. — vnajntiwis zie aid.

(Uti ftUf \\ — xn<un(njiahniao»\ SB, iets met iets

verwisseien, verwarren. — al/><lS>S\ ver-
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ward, verwisseld; met elkaar verwisseld;
J

i

i

met elkaar verwarren of verwisseien .

—

ax tun trvurint anils Pas*- °>(iJi!twrii*<i)i(Kij s iets

met iets opzettelijk verwisselen o/verwarren.
j

am cnJI \ tec. I. S. <&n-t ^ P. en B. ,- »%}a<n\ BL.
\

hoofd, SB. kop van een heest; handvat of
j

knop van een stok. Verg. n^^^w^w .-—
|

i

vntnjiMxm^ of wr****^ OOrsprong of
j

|

plaats van oorsprong van een rivier of
j

stroom. — amrLixziwi*^ plaats waar een

hoofdplaats begint, warn- de eerste huizen

staan; voorstad.— ^^"f^f **> hii TT
(un^^Saoji" S. jjifn^iitHi^ B. hartkuil.

ajnnJijouisna^jl^ zie*^™™ ->™J* - i^tl^'^x

voorvechter. — ^n|^^r S. M-n^t^s

P enB *»MKn<iQ*™^ B.L. hoofdeneind van

een bed, rustbank, enz. oo^aan het hoofdeneind.-

<£>vn^ (spreek uit met de h. te nauwernood

hoorbaar, bijna pangoeloe) hoofdpriester van

een distrikt; ook naam van het leesteeken a •
—

(UaTI^ ZVa. .L/KL/ipp .— *A*Y\Y*M\

daarn. ajuun^^^ hoofdpriester van een

regentschap; hoofdpanghoeloe.— $|^"f

S. jfi^r B - (
vm een aanzienl^ke)

li99en

met het hoofd in de rigting o/gekeerd naar.

II. m rui v SB. hnlptcoord bij het opnoemen van

het aantal stuks van niet groote, ronde of nage-

noeg ronde voorwerpen, zooals klappervruchten,

mangga vruchten, enz. - amw $ i^w^ n^ \ twee

manggavruehten

.

(UY) cnJI 2(hCI [f\
SB. terwijl mm be. zit in een

bootje, in een rvjtuig, waarvan de veeren goed

zijn, zich schommelt in een schommelstoel
,

enz. zich zachtkens op en neer of heen

en weer voelen gaan; gewiegd worden.

(Iff) <nJI\ I. SB. beneden, elk punt van een

rivier en in nommige streken ook van het land,

lager als dat, waar men zich bevindt
.

-

otklot^ stroomafwaarts. — *£^n/n in

a a a/
sommige streken zm. &*^ »m * '>

' 1 *—^™ *" N

ook het lager eind van een tafel. — mm*

Vu/kin de laagstgezetene. — <St?jx zie -fl

,^w — Verg. nm^iw

II. Jr. eigenn. van eenprofeet. De persoon,

door de Soendanezen bedoeld met nnxm*&h»s

wordt door de Javanen genoemd: (XrSrw.^r.

j ;~+?sS\ ('l-Chizlr.), eigenn. van een heilige

bij de Mohammedanen, en wel dezelfde ah

Pinehas, zooals zij zeggen, maar door zklsver-

huizing ook dezelfde als Elias en St. George. -

Jav. wdbk.)
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in d/n &\J) \\ aTi^nynrnjinionjiy SB. in de hoop

itrnand (hem of hoar) verliefd te maken,

er op loopen om door hem of haar gezien

te worden.

OJ (UY) OTU) 2 (HH/i \ SB. verwonderlijk, won-

derbaarlijk. Rg. Verg. ^vn-riwpy

CUT) (TU1 \ zie i/nttujw

O
(un 2 azi 2 asrj n \ zie £p*^ II.

Q
(Un arm OJI ,1 \ S. no^ B. wenkbrauw,

wenkbrauwen

.

d/YI (tVI (U) \ zva . v)w un 2 innaw

Q S
(UTI arm (Ui(U)\ SB. de maan is aan het op-

komen, het wordt al helder in het oosten.

Bv. 3^ * 2 un 2 tun ,ru a:i nj) \ in 2 (ui w

<tm ariAcnJl fj\ Ar: V]^, geoorloofd, wat

niet wvkmji* is; ook verlof, permissie.—

ij>iunii\,iifL')2(Hiji\ iemand geoorloofd geworden,

door huwelijk, van een vrouw of meisje;—

van goederen. geld, enz. iemand geoorloofd

te gebruiken.

<un arui arm xm\ zie vnvmw

o
(Lffl (ITUI (U)

fl
\ zie (ui2<um\ en cn?-n?N\

Qmm a/X/l \ (van het Ar. ^JuL, choeld, het para-

dys). amtvisturtaiAs de paradijsvrucht, daar

Adam van heeft gegeten. Het was ook deze

vrucht, die aan Nji Sri werd gegeven, opdat

zij daarvan zou proeven en dien ten gevolge

niet anders meer willende eten, zousterven.

a/n Kn2&Jifj\ SB. rups.— tJn^^JW^^?

uyi ^ zekere groene rups. - tm ^12 .w» ^ » -# aS, iun

tojl^ of &9*jh (maar dit laatste ook de be-

naming van een diertje, dat men o. a. wel

vindt in gedroogde visch) zeker insekt, dat

men in de parisikkans gemeenlijk aan-

treft— [Luidenspada 279 van de » Handleiding

voor de kultuur van padi op natte velden"

de ow v ook in ^ o? «vw ?^ n\ — Niet hetz. als

j a <> a a a
de (Lm (cq.2 <r) mi ojli (tJi

/j f — ,&?ftsn un im un a?i2 &a ~^i ^rt

m ttaiihnfj\ is een sindir op ^1 nm iun <m 2 oji 2 <& cuyi w

—

.imacuhsitaa^^ van een vinger of teen: zijn

met een verzwerin«r, die bij o/rondom den

nagel begint en zonder tijdige hulp den

geheelen vinger of teen doet opzwellen,

terwijl de nagel afvalt. Is de kwaal aan

een vinger nog in haar begin, dan gaat men

die te keer door den vinger te steken in het

hoedjoer van een hroedsche kip,

d/n an/l %&3)2\ SB. droog (in tegemtelling met

regen). •— nmxmtnjiiaxTit<vnmjf\ getroffen door

droogte, droogte hebben, bv. van te veld

staand gewas.

(UH%{nJI(WI n\ SB. stuk, stuks, van samak.
UJJ
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betrokken, gedekte lucht; niet zigtbaar

van de zon of de maan op een tijd, dot

die zigtbaar kon zijn.

am CI1A OEJ] (K) fj\ SB. nevel , mist .
(Mai

:

^sxLgb' kunst om zich onzigtbaar te ma-

ken. P.) Verg. ook Jav. wdbk. bij^n^<m/j\\ —

M}i(viwiitu<EA<Hi(Ki/i\ tooverbede om zich on-

zigtbaar te maken.

am OXJI (&) ~JJ \ SB. van de stem: zacht, zaeht

en liefelijk.

(UYI arm (tm r^m (CTi fj\ SB. dorst hebben,

dorsten. Verg. mnaaGJiw

am orut am orui \ zie Uj ^^
amanui\ (Jav. (un<n*\ dwars. overdwars; de

breedte van lets). — a/n iwi xn iki^s S. <wg»

aTKKjjp of (ui&jtaztiHTjis B. wat
m
in den weg

komt, beletsel, wat iemand in den weg

gelegd wordt, wederwaardigheid, tegen-

spoed.— «n<uniriji\ SB. iemand weerhouden,

terughouden (met woorden) van lets; iemand

beletten met spreken voort te gaan, door

zelf het woord te nemen; iemand in de rede

vallen.— xniLmaruxna^/i iem. of iets tegen-

houden, dwars in den weg komen; zich

op iemand* weg plaatsen, om hem tegen

te houden; iwistenden van elkaar afhouden,

door zich tusschen beide partijen in te dringen

of te plaatsen; de stralen der zon, de zon-

newarmte onderseheppen, beletten door te

dringen . — ton »m ru <m mji N van iemand : door

iets dat zich tusschen hem en een ander

bevindt gescheiden, afgehouden worden

van dien persoon, daardoor tegengehouden

worden ; enz. VoorU van het hoofd: bv. dwr

den doedoekoej, beschermd tegen den houw

door iem. toegebragt . — nru\ SB. elke

overdwars aangebragte tot afsluiting be-

stemde boom of balk ; sluitboom van een

deurofvenster—i-<iiM™(itt (
">^2A^ de zijboo-

men, waar een paard op stal tusschen staat;

O a.

verg. ittntvTtflw tvt tLi ii^i,]
s zva. rn^rt\

ziek; ook de maandstonden, de maand-

stondeu hebben.—m <u.ru \ S. en <™ <t/»«* v B.

door 'iets verhinderd of belet worden, niet

geheel toereikend, gebrekkig, nog niet

geheel af, te kdrt, slechts ten halven .

—

tprui^itanunn/is niet ten halven, doe het

niet maar ten hnlven.— who^-m^,

de avond begint te vallen; avond wor-

den. — <Kn(&i<uM%.i\ ten halven, te min, te

weinig, enz. — (&itrui\ dwars, overdwars;
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<lwars in den mond, bv. van een blooten degen,

dien men tnsschen de tandeu houdt ; voorts iets

sluiten, door het aanbrengen van een boom

of boomen ; ook in den weg staan, ver-

sperren ; overdwars liggen of hangen;

en van iemauds hart of gemoed : ten opzigte

van iemand: tegen [hem) zijn gekant,

—

cfti rut a:* ru \ zie™ nji w » it i n i ulj} \ aan gegeven

bevelen niet gehoorzanien, daaraan tornen.

Ei(uuL)(i-i(hn^\ iemand van lets afhouden of

teru«> kouden ; iemand weerstrecen in zijn

mil of verlangen, zich verzetten tegen ie-

monds toil. — •» ? ' '^ <? -ww *•" >» > ' * mi di mim m/i \

I l (Hij (\J ^'

een uitdrukking overeenkomende met deze

:

c) , . „ 3. a O
lunofigrcnG-z* 1'u.hwjsi ru r;i naiw— rn (Kj) (Kitun inn

*m6^:ruia}6^*niir;ihi/i\ nagenoeg: Heer! voor

wien geen beletselen bestaan, voor wien

niets bedekt of verborgen is. Voorts het Jav.

i/n iru \ {zie loven) in gebruik in: >*»» tit »i ^-t*.m

<rpa&:(Hi\ zva. iiiiiti.piriqauini(Ki\ oj wiiMn'nq

ti/wHi^ van *oua\ zoonwde in de uitdrukking

:

%jn$ni<n -n iinnij^6^kru(3^iru nn ft (u ru \ waarne-

vetlS • wnMtn aci mj d-'i riji \ of <unm t it) act *<vt <u ru

(Hit <p rttyam^ voor : ik zal niet halverwege

blijvsn staan; ik zal je niet laten zitten; enz.

(l7n 2 ot\A \ SB. wouw, kiekendief

.

(UTf (TVl v zie li^^nn

O CU, '

i • i i

(UH(njt\ S. weg! uit den weg! ga wv" <?

K \
ga been! — Mirth Jietz.— »-> tun ruirm mj^\ ie-

mand wegjagen van de plaats, waar hij zich

bevindt. Verg . r.i rri r. n ? afti g!tn^

(UK (Cl\\ — axm^s SB. stil zitten, zander

een woord te zeggen; zwijgen; met eenig

werk of met iverken uitscheiden, ophouden.

^nriiiuriahs hetz. Zie ook tipiruflw

«/ t/

d/n (ITUI (U77 (CJ \ zie het voorqaande woord.

Il id
(L/H (LjJ 2 (UYI 2 (&}

fj
\ zie "" <pitm ~n 9

'^Jl
^

(tm (Ul rJTi dJl n\ een soort van vliegende

hagedis. llg.

'

(L/T) (Ul \ SB. leeg of zoo goed als leeg, van

pare katjang, enz. voorts gebr. van een kawoeng

palm, als het afgetapte vocht minder suiker uit-

levertdan de taxatie teas; eindelijk vanmemchen:

geen kinderen krijgen. Verg. rmaM.t\ en

x.i ru ui (tJtji xv — un iji n (L7t <£ ? !ki/j
s van pare: er

uitzien of ze r:mhn\ i.-, terwijl ze inder-

daad mn<u\ is.

Q
(Lmoui\ SB. zacht, week; Iv. van een matras,

van gekookte aardappels, van vruchten, door-

dien ze door en door tijp zijn, van vleesch

door koken; enz . Verg. 6^* ^>

~

iw/i \ en <£>

^

?
NN
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0/17 (Uf \ witte vlekken op de huid. — ^ <zi ui \

beginnen te genezen, genezende zijn, van

wonden. Verg. (KJig^ntam^ en tui^i^w

(L/Yl (Ul% (Knn\ SB. muf; duf ruiken, bv.

van kleeren, die vochtig of nog nat van zweet

weggelegd werden (Bg.);voortsvan menschen:

een onaangename lucht aan zich hebben.

(UYI (Ui OSY)
fl\

SB. naam van een gedeelte van

het inlandsche weeftoestel, en van de We

* maand van het Mohammedaamche jaar

;

<e? ir? (Si (im/i^ iemand tusschen zich in hebben;

aan weerskanten bv. gaan van iemand;

oolc met (i7i(Si(tsti/j\ er nevens: benaming van

het tijdperk van den pare groei, dat volgt op

nviruw <&<un£i<£n goons zva. aTitrntuasn/js

waar dat bet. iemand tusschen enz.

(tmcn(W\ S. ^7^n B. goed, braaf, mooi,

sierlijk, fraai; in orde; {(unm^vns en m

-ru^. mvdsv.) ook: 't is goed bv . ah antwoord

op een bevel; verg, dimis datinbedoeldgeval

het B. is.— annui^!Lfntrf(LJi\ S. ru(tni(U}C^\ B.

beter, best, zeer goed. — unvf^jtmnvftuts

8. Me-Me-\ B. voortreffelijk, opperbest;

met alle zorg, heel sekuur; kostbaar, van

waarde, precieus. — ^t^^^s of zamen-

getrokJcen tot *™*^ afkorting van <zimti

(Lw<nm\ of di Mn <trn ri I?) tun <n (iji \ waarvoor difrcn

of ibi mn6-^i asn ? M/fG^Aasni aJi/jVi B. VOOtzigtig

!

voorzigtig aan! wees voorzigtig.— MiKunvjaji

m thn/i\ S. Wm^mi ihn,p B. goedheid, goede ei-

genschappen van iemand of iets ; voor-

treffelijkheid ; deugd, braafheid; vriend-

SChap; weldaad, gunst. — x-nucrmKnajnv^x^

in (Kia \ S. <xn cmtciMKunvt an &w tho/f^ B. een wel-

daad of weldaden bewezen hebben; ook een

lief of liefje hebben . Verg . bij nm gamgqw —

£i am teMthnwrja^duin/iy de vriendschap af-

breken, verbreken. — CT.Mi^ia,w«M^ S.

xMcttmojf^AiM^ B. iets in orde brengen,

hers tellen. — (a(Lwv)W(Lm<rj<iJi\ S. met iets
,

bv. eenpijl het doelgoednemen. VanhetPass.

iui(untn.ict!unfn.i.^\ bezigt me7l an oji e-*M e—\ als

B. — CGi(LiTnxzi(rfmcK)Jl\ S. aqnc-. n^tft 2 api^\ B.

jonggetrouwden, die, toen het huwelijk werd

volfrokken, nog te jong waren voor de echtelijke

zamenwvninq, bij elkaar brengen, om van

stonde af aan zamen te wonen als man

en vrouw, bij toelke gelegenheid door aan-

zienlijken of door hen, die het kunnen betalen,

veelal een feest wordt gegeven. — «»<t/?i<7<w>

w^cm^ zich zelf prijzen of lof toezwaai-

\$Xi. — hi(Lvri^^6^^(VtKn^Af^hxn(Hij\ hetz. —
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Vera. (Eimxisainoo^s (fliizi(m%t&nrioof\i— (UtKrj&J)

(^a^ S. m^jm * B. loopt het mooi of loopt het

goed, dan; ook goed was het, dat. —

6^&'?}iun/n3j)(Hi\ S. <wktuojic~oa\ B . de goede

manier is; de goede wijze nu van handelen

is. <utun(nM)tHi\ S. aj*(Kiic~(Hi\ B. de beste, de

fraaiste; em. a^aciiKniurnrft^Maifn^s tot

welzijn strekken.

a/H (Ul \ zoo wordt de profeet of heilige, bedoeld

bij nmru\ II, ook wel genoemd .

(tm (W (W) ft \ of <un .1.j> m] \ SB . ven kel

.

0/n(Ql9Jlfj\ Ar: ijbjA, (verhaal, over-

levering ; inzonderheid overlevering van het-

geen de propheet gesproken of gedaan

heeft. — Jav. wdbk.)

O/n (HI (Ut
f)
\ Jav • Boor de Soendanezen

wordt het gebezigd in den zin van '1{n^

(UH (HI (Ui (I \ bdeefd voornaamwoord v. d. 2en

persoon; maar het is een verouderd woord.

Q
(Lm (UI9JVI OSY)fl\ zva. wcnis of (tnnttztunjfs

Rg. (Arab.?)

(l/n (HI GEJI ff\ SB. benaming voor hem, die

een bedevaartganger als panakawan ver-

gezelt. — ecttunan&iji^ panakawan zijn bij

een oelama of een goeroe ; ook een bede-

vaartganger, op zijn keen en terugreis zoo-

mede verblijf in Arabie, als panakawan

vergezelien

.

CUT) (HI \\ — cm a.™ ah \ SB. iemand afwachten,

waar hij moet voorbijkomen ; en, met

in !lw ah mn ah \ er nevens, als hetz. iemand

weerstreven in zijn wenschen of begeer-

ten. — ri iw ih azi (htji\ een mensch of dier, door

zich op zijn weg te plaatsen, in zijn gang

of loop stuiten.

(UYI(HI\ SB. weten, hoe het behoort te ge-

schieden of behoort te worden gedaan;

weten hoe of iets behoort ; voorts van pa,ar-

den, buffeh, honden, enz. gehoorzaam of goed

gedresseerd; ook van paarden, die, overdag

hebbende geweid, 's avonds van zelf naar Jim

stal komen, zegt men dat ze .-l&^i zijn.—

™\^?Jm<§?N van een kind: reeds begrijpen en

ook doen wat men het zegt te doen of

te laten ; van een bediende: hem niet twee-

maal hetzelfde behoeven te zeggen, om-

dat hij het bij de eerste maal reeds begrijpt

en doet. — (iQi<i$iw\ er geen verstand

van hebben; geen verstand hebben van

iets; ook in antwoord op een vraag , zva.

tin % then mn itsri \ en in de dorpen zva. Ajo|^^
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ik weet het niet, bv. in antwoord op de

vraag: waar is het huis van den heer N. —

<isn tnm ,rot \ asn asn <u aqn (unt\ nie t Weten hoe

het behoort te geschieden of behoort ge-

daan te worden, maar wel weten dat het

behoort te geschieden. — *m>iji< aimnsnajiajn

wtihaiiuiids weten hoe het behoort te ge-

schieden of behoort gedaan te worden,

maar niet weten bv, waar of dat het geen

rik is het te doen.

tUYI(U)\ S. (isi)«?i^ P. im™^ B' (°f m z^

op Soemedartg, wi
]

aji\ S, <mcrn^\ B. terwijl

Mh£i\ door B.is voor wn^iAzich. oprigten

nit een liggende houding; opstaan uit den

slaap; ontwaken. — (uyaanma^^ pas be-

vallen, eenige dagen kraams. — urj
j

ihamni\

herstellende van eene ziekte, reconvales-

cent. (vri(rini(ni)~mihc£n%\ pas verrezen

van het ziekbed. — iqturnqo^i ^.i^ \ 1. zva.

KjvftLKisnji^-^- 2 ruet of slechts moeijelijk

kunnen opstaan, bv, van een vrouw,diemet

* een kind in den arm, dat wakker zou worden

als zij opstond, te bed ligt. 3 volgens den

Beg. v. Tj, maar zoo en ook het *\m <q <rm asn/j %

dat hy nevens a^vfinjuisn^s als B. opgeeft,

niet op Soemedang, waar if.™ Tw 'W

self* onbekend is: niet wakker zijn te sch'ud-

den of te schreeuwen. — Verg. <^^^^

xn <un<i5i a<a % /tin \ iemands schoon verhoogen.

—

iOi(Lmnji9cmari^\ S. xnornom ^*o??;kt^n B. iemand

doen opstaao, wakker maken, doen ont-

waken; SB. iets bv. booze plannen opwek-

ken, verwekken. — w(unnr*(ih*ht(Hiji\ en ^

,yrtnriam^(Krt2(Hin\ mvdsv

.

OSn d£\ \\

—

teuLtnms SB. iets doen met opzet.

.&<unnG\ met opzet, met opzet gedaan wor-

den, Opzettelijk. — - njx7n&<vn(u<:\ of .rw.irn

(^n(Ln£)>Lm^^ niet met opzet, onopzettelijk.

(1ST) &£\ \ SB. man of vrouw, die de bedevaart

doeto/heeft gedaan. (Ar. sjA-^)

(UH OK \ SB. een
;

primo , ten eersten .
—

mi nm i£c n de een. - ^q, *>" ^< <&* *

^

s ue ftnder

.

Ki(i%i(&\ een; een zeker. — w<&<un«K\

ieder een; een voor een. — <eiA8i&»fat!>nj\

bv. wijn en water bij elkaar doen ;
personen,

bv, gevangenen, die in twee of meer van

elkaar afgescheiden lokalen waren opgesloten,

bij elkaar plaatsen, in een vertrek plaat-

sen, m )u asit orY> 2m (in tun us ^ van iemands

vrienden zijn, met een ander: zoo innig ver-<

bonden alsof het niet twee menschen zijn,

maar slechts een.
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(n <tm ^2N SB. groen, groen zijn . — <un

(n^^h en (L7i
rn<nTia&t\ mvdsV.

a/na£?9\ SB. betoog, bewijsgrohd, iets als

antwoord op hetgeen iemand zegt, vraagt,

aanvoert, enz. (Ar: &azs^.). — «najna^^<un

an/f\ antwoorden, wat zeggen of aan de

hand doen.

OJY) 2 &^ P \ zva. <tjn<tKf\\

(l/rj 2 d& 2 (HI
ff

\\ — aifOntrxtcmp SB. persen

asn 0£\ (Ki n\ SB. regen, regenen; het regent.

(unie: anm act \ z\vare regen.— miikm^mmm^n

regen, een regenbui, bij heldere lucht en

zonneschijn. — iimti^ao^6^xn9nituxmitvi\ re-

genen en stormen, hevig regenen en

waaijen. — *jn*Kaa^Aruiifa\ geluid in de

lucht als van vallende regen , terwijl

er geen regen valt. — Jav. <uniin(fin<t<*\\ —

<m ajnux <fa 9 »n 9\ iemand of lets aan den re-

gen blootstellen, laten natregenen, laten

beregenen; iets in den regen leggen of

jtrofeet, in het jaar 622; begin en naam

van de Mohammedaansche jaartelling.

zetten. —

(

a^uni^iha^-^xnfaiiyn^ aan alle

weer en wind blootgesteld laten, door

het buiten te laten staan. Rg. K.) Stur^us

Qm^jl^ dreigende regenlucht.

O/YI (&?v P \ (Ar: XjsesJb) de vlugt van den

dm <i£\ asn n \ zie M<Q(«n % w

(U77 (UVf \ S. (£icm\ f <m «* am \ B. kom ! komaan

!

toe! welaan ! als het u belieft! indien

he*"* U lust! — Verg. (UMuuidqw — cci tun (uui(Lii oaa\

hajoe, hajoe roepen. — <un<uuiim(ui\ zie bij

(UY) (UUI 2 P \ S. toeroep: komaan ! toe ! tnaar niet

om iemand uittenoodigen of te zeggen met

den spreker iets mee te doen. ajnMJn^(cnaui\

Zie <3^*<Hi2asn/i\i

(Ull 2 (tfUl P \ toeroep , om een dier te verja-

gen of schrik mee aan te jagen, en te doen

ivegloopen : hu ! — xn am ? li? ^ tun i uui ^ \ hu

!

hu! roepen.

Q ....

(UH (Wl (HI OSY)jJ \ (Ar: eoljyx, verraad, on-

trOUW.) ^n isrjtHt tun Lin (Ki i\snji\ of niasnajn-iM

(ha(h,i)ji\ een prtesteruitdrnkking voor : nrmsnmt

crm<n^i\ aartsschurk

.

01 (LSI/I (UUI 2 OSY) fj W — (ui<nun(iwzasnji\ SB. flui-

ten. - rntuntntcwbiMtencmfls eendeuntjefluiten.

o <n mi ill? 2 asn oafi > door fluiten iemand of een

dier, bv. een hond, tot zich roepen; door

fluiten de attentie van iemand trachten

te trekken.
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OSYKUUHM
fl\

(Mai. ^>**Aifc; berhiyas, opge- I

schikt, versierd. Perhiyasan, opschik. P.)—
;

j

tui&mtLUM^HHip opschik, sieraden. — ot&
|

OJYI (Wi (U) ft \ P. kom ! komaan ! welaan

!

toe! als toeroep am iemand vriendeliyk toe-

testaan, uittenoodigen of aantemoedigen tot

den spre/cer te naderen of hem te volgen. —

Tot meerderen: &i ™ n\

O/YI&AJI &Afl\ SB. kip. — nihil £iiw\ zie biy

,1777 (K~n \\ 3. 77 1U (&l V) <fc» \ ZW UlJ 'KV 07 Lll \\ L 77 Ul ,f.7

. z .. o o . ,..
(lj\aaji\ zie my tx lj my w mi w ^i chkhtji^ zie biy

ftoxfoWfw (un itvuEitk :un \ een nosr niet voi-

wassen liaan.—m im *.? or> > \ ^ £// .*- 077 ? w

.t-ii ti7 ? 7 17» ->-') \kapoen.— < -n iv im jimi \ «#&m,

van een vogelsoort.

4UT1 (UUI 2 (El [) \ SB. in de schaduw, bescha-

duwd, door gebladerte. — ' 1^ *u * * » ™ 7 \ be-

schaduwen, schaduw geven, de zonnestra-

len beletten door te dringen. — .vm<l8.iQ?

<&i;ihthiu\ spreekw. voor: een andermans

goed, zooais huisraad, in huis hebben en

er mee leven als met eigen goed.

<Lm(UU)\ S. Mux.Cn\ B. (Als B. gebrinlet men

ooh icel maar ten onregte iwju,iu.|\ zoo zegt

men soms: (LmnjixM^A'q"n\ cu>tiiiM(Ln\ enz.)

verlangen, begeeren; een liefdesverla,n-

gen koesteren naar iemand.— <LmxM»a&}Mit^^

al wat je maar wilt. — \.n x\im ^<*a*pMc-.

i,n%^^ in alles heb ik evenveel zin ; dat

alles zoti ik wel willen hebben, zoo bv. in

antwoord op de vraog: iv uiw pprrjm $

^

<lh ^

w

K77 17? iii \ s. in in i lu 1 \ B. begeerte, verlangen,

wensch.— < » *>» ». » .tu \ S. ^ *•» irr
> * *<« * ^ B. lets

(een bepaalde zaak) verhngen, begeere,n;

iemand, (een bepaald persoon) tot geliefde

of echtgenoot begeeren.

(isn (L/UI \ zva. iii w — (li >7 vn j u

n

^n SB. elders,

dwz. eenander oord, een ander hoofdplaats,

enz. Bo. <&um i*»w ? im li n 1?? 1 i-i vi mi/} \ hiy is

naar elders verhuisd. — Verg. g-'««'^\\

faj ,,',x\ — ,LiiiriLniLii\ zie bij 01 1 )i

w

(l/rj (UVJ \ SB. het fluiten van een kogel, snorren

of gieren door de lucid van iets, dat met

kracltt cjeicorpen wordt, gonzen vaneenmus-

kiet of .1:717777 >7\ enz. — c7^/tW|\ fluiten,

gieren, gonzen, enz.

en (tm (UUI 2 \ SB. schieten door het wtUer

van een boot, door de lucht van een boela. —

c)^imn\ hetz. Verg biy likuvj^

(UH 2 (tAA 2 \ zie m id \\

(tm OE/f ^/n (E/}/f\ SB. maar half vertrouwen,
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twijfelen, zich ongerust maken ; van ieniands

gemoed: niet gerust.

(Lm 2 (&1 fl\ -/. SB. nitroep van ontevredenheid,

'rs telling of spijt . — IT.

iui vn ? (F.-i *Jti i iEi
i]

s of 9l(Uii2(Lr}gMi\ SB. lets

in den mond hebben of houden; op lets

zuigen.

(Lm (&l \ SB. de natuurlijJce vijand, de belager

bij voortduring van een diersoort, van den

mensch of van eenig getcas ; van een dier-

soort, bv. van de kippen: de mxl/i?^ n l7???l/,

enz. Van den mensch zijn Kama: de tijger,

de krokodil, enz. ooh de ziekte/i, die hem

bedreigen.w ?i eindelijh van getoas, bv. veld-

gewassen, alles toat daaraan nadeel toebrengt,

zooals muizen, sprinhhanen, enz. van daar

ooh plaag, ziekte van een of ander plant

of gewas.

(UYI(&I2\ SB. het zal wel niet; het zal

wel niet zijn; het is niet denkelijk;

niet.— (un(&id(izn^n\ het mist niet; het zal

zeker geschieden ; zonder twijfel. Verg

.

(EJI\ SB. benaming voor a lie gronden of

velden, andere als sawah, waarop men

pare plant; rijstveld dat geen sawah is.

majtiiBis rijst op een hoema bouwen
;
pare

planten op hoema grond.

Q
(UYI OE/f 9 \ Arab ? zva . b» aw nri xnyf w -

(U77 (E/f (Lm tfJI n \ SB . can de vleugels, dwz.

van de slagpennen in de vleugels van een vogel :

ami het uitkomen, maar nog niet lang ge~

noeg om den vogel in staat te stellen tot

vliegen. Van (imafii ©?^ en eig. den vorm

van een hihid vertoonen.

(Lm (&1 (HI fj \ of 6^£khtjjs Amen (Jr. <^so\).

i7)!unS>pi(mji^ op iets amen zeggen; iets

i

!
beamen ; amen zeggen op het gebed dat

I door den priester of voorganger wordt nit-

gesproken. Verg. 6^a^i(e^j\\

(Yf (UYI (&1 (HI /} \ zva. »qjj(3^k^\\

(Lm (EJi (HI 2(§^&\ SB. zuchten.

/ CJ
a/n (&) aji arn \ z. ^otjiiw

(tny (&1 nj nj \ of r«iyn©?o<mN K.) stenen,

kreunen, kermen.

(Lm (&t <~J) 2 \ SB . naam van een soort eetbare

aarde of klei.

(L/TJ (E/f (Uf \ zie vniuw

(Lm (&l <-J1 no \ of vn&v^is SB. de gal.

1 <=r

(Lm (&) ~Jj *>? \ SB. vergeving, vergiffenis.—

xMurKM-jipris iemand vergiffenis schenken;

iemand iets vergeven; iets vergeven aan
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.
O

B. vergiffenis, pardon.— Zie ook md^xaj^

en (Mfai-jiTiw

a O .

c»

d/YI 2 ^>l —# ^>7 y? W <m vn ? (Li ^ i ten <k^i\ \ zva.

a a

CaJ *
~

'

en (Lm (Eft *JI (KY) n \ SB. het woord voor het

zitten, gezeten zijn van velen .

am (Eft <*s/)(M)
fl\

SB. de vaste deelen, die

er overblijven van lets , waarvan men de

vochtdeelen of het sap op de een of ander

wijze, bv. door uitpersingofiritkooking,heeft

gescheiden

.

Off) (Eft 1 2 (Ml ft \ SB. het woord voor de

hoedanigheid van een spons , van daar spons-

achtig, droog ; in dezen zin ook van sommige

eetwaren, bv. van een schijfje oud snikerriet en,

voor den dorpeling ook weI van brood: on-

smakelijk, met lekker,— m in n i ^um^^n

Zie <mn «sn ten/I ^

OH! 2 (Eft ~-ft (M) ft \\ x-naJnoFji^iaji^ SB. van

iets, bv. van een tafelkleed: van dat, waar-

over het gespreid is, afhangen, daarbij neer-

hangen. Van een vloermat: gedeeltelijk lig-

gen op de mat er naast.

O adm (Eft ~JI 9J) n \ zva . ITT? ten ^l <m ^ w «n \m <t? ^ ?

am (Eft rJl <rui n \ naam van een viscksoort. Rg."a
am (Eft ~J} OTLft (Ml n \ naam van een boom, waar-

van men het Mad gebruikt om te polijsten;

bladen van dien boom. — imvjiz^tu^^

iels polijsten, wrijven met enz.

am (Eft ^J\ \ SB. ligt, niet zwaar van gewigt;

van wer/r : niet moeijelijk, niet zwaar,

ligt. —
- tniv iiJKininjjs zie Hhi~n%\i

(ISO (Eft OAJ) (U) \ SB. gemeenUjk gevolgd door

m>??77)\ tot versterking, uitroep: waaroin

ook! waaroin toch ook! Zie de gramm.

am (Eft \ Kw. Mai. dienaar, dienstknecht. —
CO
Slechls geb?\ in sommige tilt het Jax. rertaalde

stukken ; ik, mi], sprekende tot eengodheid.

am (Eft \ SB. lauw, van water dat in de een

CO

of ander wadah een tijdlang aau de lucht

was blootgesteld; ook brak, onsmakelijk, van

het restant water in een bijna drooge put.

am (Eft \ SB.g&uw aan een eind, niet ver strek-
cq
ken. Rg. — mvn&ivnajis iels gauw opma-

ken
;
geld wegsmijten, nutteloos uitgeven.

am (Eft
<rD 2 \ ##. kisting.— Verg- it,h am trvntn

if

ss

am (Eft HTI \ naam van een boom . Eupatonum
CO

I)

Javanicum. Rg

am on (Eft *>7 \ naam van een boom . Ficm
(CO

nivea. Rg.
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ajn <&l ast)
fl\

SB. palmkool, het kroonhart

van Jcawoeng en klapperboomen.

OJ CUT) (&l 2 (Ml fl \\— xn^un ovhm^ SB. iemand

of iets aanwaaijen, aanademen; zoo van

den bliksem, die in een loom slaande, waar-

onder iemand staat, dien persoon letoustehos

doet neerstorten , ook van de vlammen van een

brandend kuis, als ze hv. het dak van een

nabijstaand huis zwart doen worden, min of

rneer schroeijen; eindelijk nog van den ge-

weldigen adeni van een hoeta; hv. ^(ilkhtkhi

. CY
cm (Hi t>" (ten !H7)(in.M\ »."») i? (L,n izi i 0. 1 (hi wm dm \\

Cx) CT < Co m) u\

d/Yi (&l (OJI
f/\

J. Ar.verhl.m. (^3*7 (&un <h\ -nxni

arty* II. SB. sport van een ladder; voor tree

van een stoep of trap : gew. mn (tirci *o^\ en dit

laatste ook: de afstand van een tree of

sport tot de andere.

asn(&i\ zie cciaaji*

rnasn (&)\ (Jav. vjmn^l\ of *$l*\ km. be-

droefd, bezorgd, verlegen ; verdriet) op Soe-

medang ongebr., maar de Reg. van Tj. geeft

(n(L,7lfol(£1(Hlt\ B. VOOr (iJj(tJi^6^k(isn\\

fly/7 2 Cm fl\ zva. nrj(uncmji\ en (hucm/i*

(TJ &SV) &*>/} ^ SB. J.redewoord voor het overgaan

tot een handeling of verrigting, ook voor

het komen in een toestand ; in deze gevallen

is het onvertaalbaar. 2e voorts, vervolgens,

daarop. 3e S. ucms B. ga je gang! konx

,
.0 o

aan ! — ^ 1-m nr
}2A'

ri {LV fm ?
N zva .

<m ? ^n/i <m ? crn*w

(Urt2cm\ SB. Turksche pijp.

(Tf (L/77 Cim (HH
fl
W— (civjwcmitmp SB. hijgen.

Verg. ™ <n "** ^w mji ^

(UD fur) (HI fi \ x:iajnd.inM/i\ SB. al maar door
r

zonder ophouden ; steeds maar doorgaan

met iets; iemand zonder ophouden bv»

bestoken met geweervuur.

(UY) (tm \ zva . *, »? x~.n n\

(tm (V7) \ SB. schijnsel, gloed, van een groot

vuur, dat zich op een afstand bevindt, ook

van het avondrood; een rooden gloed ver-

spreiden ; een schijnsel, gloed of glans

van zich geven; voortsfig. zva. ^n *™ ^ en (unmn-

6^\\_ ttr>i#rtm-r>^\beschenen, verlicht eo

beschenen , omgeven door den gloed of

glans bv. van het avondrood.

I
dm OCYt \ SB. vliegen, de vlugt van een vogel.

a cr
tun ,?u ruitim\ ,o ,ut tunim \ met %etsr

met zijn prooi wegvliegen. — njnxmmnvn-

^i<mjl\ rondvliegen, al maar rondvliegen.—

(M<Lm£m<t£ni(mji\ iets doen wegvliegen; een

vogel laten wegvliegen of vliegen.

(Lm (Cn (KYin \ SB. uit alle magt, zoo hard
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mogelijk slam, er op slaan, er op ransehm,

enz. Verg. ax >isn i tun^f*

(UY) (M) 0SY1
f)\

SB. schenking, schenking

onder levenden ; wegschenken alien wat

men bezit ofeen gedeelte daarvan (Ar. }L*sb).—

<xnnmrmasn<knji\ iemand bij schenking iets af-

staan. — xnnrnxm-uniMas iets, alles wat men

bezit of wel een gedeelte, bij schenking afstaan

aan een of meer personen; een dodder weg-

schenken, dioz. tot vrouw geven aan iemand.

(UY) (IZY) (W)
f)

\\ — m i-S itw (KJijj \ SB. Behalve in

de hier ondervolgende spreekwijs, slechts in:

cKi)<imKnMM2^\ gelijk met den grond, bv.

van den stole, dien menjuistzoo diep in dengsond

keeft gestohen, dat Jdj niet daarboven uit-

homt ; zoomede in cm tun <cnw^n \ gelijk met den

waterspiegel, bv. van iets, dat menjuist zoo diep

heeft laten zinken, dat net niet boven water

.., . a / a a
UltfCOmt. — (isrt fOj (uiiaj) (lv iuiiM ^ji asn^\ aanmnM

<ui^*<unx:nqji(&i^iru9\ van het hoofd tot de
CxJ ^ (

voeten; van top tot teen.

(UYI 2 (VX)2 (YU)
/f\

£. we\ B. lang, gerui-

men tijd, lang geleden; oud, vroeger.

—

^^^teiori/Ni<tWro»?<rL0|> het oude (nu door

ander vervangen) kopergeld. (Volg . K.

ru/u»<M|> ook B.)

(UY) \ een Jav. voorvoegsel of voorzetsel, maar dat

door den Soendaneesin hoofden van brieven wordt

gebezigd.— i?nxnM\ Aan, aan (in een brief,

gerigt aan een meerdere). Verg. ^w

(UY) 2 (UY) 2 (&) /1\\ — iiTiiCndtitogiEyis zva. moOm

*> s , ...
en (UY) on (HY) \ SB. met sterk, wemig spier-

kracht bezittend. K. Verg . ctmcx^w

(UY) (HY) 2 OSY) n \ SB. kort op handen zijn van

iets, bv. van ten feest. — m vh <tfri t nfrj

t

mji\

verzoeken of bevelen dat lets, gauw,

spoedig zal plaats hebben of geschieden.

(UY) (KYI \ en een heel enkele maal vy m* \ SB

.

het Jav. voornaamicoord ajnitm\ dat in het

hoofd van brieven door den Soendanees wordt

gebezigd, evenzoo ah de Javaan dat doet. Zie

de Jav. gramm. §.201.

(UY) (Ml 2 \ pislucht, pisstank; naar pis stinken.

(UY) am\ Mai. ^Jjts6, grens. — aSlt^^aM

wcm(m\ onbegrensd, grenzeloos, zonder

grenzen, van winG^*^ en xm rrtvfxm^nn% —

Q« J CY Q
i(un^m\ zva. ap<ui(&i\ OOK zva. ojimoshw

(UY) CYY) <U) (ISY)\ zva. Gjkamnjmasnw

it/Y) cm 2 \ SB. tros £tt£!iM^^ vmckten. Verg.

^<$tMM\enMM(i^^~Mxmcmt\ een tros
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(H} \ /. zva. (HKLmw 11. zie de grammatical

(H1\ ofG^oyy SB. die, dat, hetgeen ; iemand,

die. — mosii&khim (n <e<? ~~? im (KUh\ waar komt

u van daan? ook (zie de gramm.) de, het,

en ook, maar dan S. met nm/ua.^\ P. ttmcrh

ozkhtji^ B. toebehoorende aan, van. — 6-&

*jM\ de (het) zijne, hare. 6^**r)»n<m\ de

(het) hunne.

—

Minmtms de dommen. —

Kiajigrf(vi lunji\ de duisternis, het donker.

(Hi 9 (HI (UUift \ SB. van uitputting door ziehte:

zoo slap zijn dat men het hoofd niet meer

overeind kan houden; voorts: geen vin meer

verroeren kunnen van vermoeijenis; ge-

heel uitgeput zijn door gebrek aan voedsel.

<N7 6 ~£fr(Mft \ {Ar : ^^uarsi » ongelukkig ge-

sternte, ongelukkig voorteeken, ongeluk.
,

Jav. Wdbh.) SB. ongelukkig, onheilspellend

van een dag of een datum ; iemands ongeluk-

kige, noodlottige dag. — <n?&sa<m«8\ de

dagen waarop een profeet een onheil

wedervoer. — (Wfciitcyt^iwG^M^AiHyis qqh

werk, waarin over het oaG^AiKyi zijn wordt

gehandeld, en dat de daarbij te pas ko-

mende berekeningen bevat.

(HI (UT}(U}/1\ zie aJixmajys I.

(HI (M) (Cnn\ (Ar: ^>>*li, plaatsvervanger,

ven egenwoordiger. Jav. Wdbh.) SB. dis-

trikts panghoeloe, distrikt* prie^ter.

(HI 9J) (HI n \ SB. vragend voornw. van zaken:

wat? ook: wat voor? vragende naar een

pet'soon of zaak. — ^mom/^ door wat?

waarom? om welkereden?— (hmpm^a^ji^

al wat; wat ook; wat het ook zijn mag. —

KiaavttKitynji^ wat? wat moet het betee-

kenen? wat is de reden? waarom t ch?

wat moet het voorstellen?— aQiG^AHMooiuf

<tav>Mfj\ SB. niets, nergens om, niemendal,

nie's hoegenaamd, en S. met (unoatG^kiM

M$ioMt(Mji\ B. het maakt niets uit; het

komt er n et op aan; goed ; 't is goed. —

&idV)twy <L^iA/j^io<m^»rt*\ S. (ei2(Ot(ruiji\ &£*

t^(U(&(Lvi2(SiiLu?ajiji\ B. er zal wel niets

$H
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zijn, er zal wel niets gebeuren. — Suri

(tl/j vn(3^*(ru qasmchn a jj pi iu) m/j \ door Gods h tllp

gebeurde er rriets - wi^m^^n zva. itna^ap/fw

(KI(U71\ SB. wat, hoe, waarom, wnarom

toch , hoe is 't er mee gelegen ; wat !
\

hoe ! ook in een, in den vorm van een vraag
\

gestelden uittroep: waarom. .. .toch . . —
i

wituntEA (Hiji n of an <un (3^»«5M

^

rn fry (Nin \ waarom I

toch niet ; waarom dan niet
;

j

waarom dan ook niet. Soms ook moet

men vertalen met: komaan

!

(HI (UV (Uj (HI fj \ zie wa^aajw

(HI (UYi go /j \ SB. dank, danken, dankzeggen;

men beleefd wil antwoorden). Verstoat men

niet, bv. omdat men te ver verwijderd is van

den spreker, wat deze zegt, dan antwoordt

men met ^^ op vragenden toon: Wat

zegt U? wat bedoelt U? (c) afkorting van

xn g> ?l; 00 tmji \ un <ui /u <>n^ \ of im wim (htji\

7 • o a / . o
bv . in : m -trn t^7 <u tun asn .trn tj tu *o (m

y
/j

\\— un np

JU(Ni(hn^\ itniaji
l

tr-utH7(HTfl\ of -irnnu^nopjfs met

Uw verlof; Om U te d enen. Voorts aan

het begin van brievdn : met verlof; m t per-

missie, en aan het slot: om U t- d enen.—

r ^> • r O Oj^^^*r)(K7^N zie b^Khnjjw xnttatundngaa^

ergens voor dank zegg^n, danken voor iets.

ik dank U, ik br^ng U mijn dank toe; j

(HI 2 (UD (HYJ fj \ zie (^aQa^w

ook wel eens voor : als het U belieft, als (HI (HI fj \ zie W^m/I*

Q Q
antwoord op een aanbod, maar gewoonlijk .-&?

j

(HI (HI \ S.^-iCn :n((8i\ en6Jz*.<&iq «jy)[m\ B. groot

o
o n \\ Verg. bij oji 2 nrn^/j w —mn isfj, ikj ? ?/m ^itn ~n run \

duizendmaal danken. — m (kimim {js zie bij

^ajKHi^^ iu ^i^n, *? c—<*ji un asn t&i % \ B.verschoon

mij, ik kan het U niet geven voor den

geboden prijs. - <*7»3^ B. (a) met Uw verlof,

met Uw permissie (bij het aanspreken van

een meerdere)', (b) zoo als U beveelt (als

antwoord op een bevel), (c) wat belieft U?

tot Uw dienst (als antwoord wanneer men

wordt geroepen door een meerdere of wel als

a a
moeder ; voorts wwn ook betiteling van een

besje, als men haar aanspreekt. Van haar

sprekende, bezigt men .^w^^^d^^N als B.

a a o a i a a
voor (Ki(ha(Hi(ni\ ouae vrouw. — *o*o^)?«a»\

(of <rfM<rf(KnEigMa\ Rg.) voorouders. Verg.

(3^A.(EJI\ bij (Sl^

(HI 2(H1\ SB. Port. Mai. woww*, jongejufvrouw,

mejufvrou\v\ als betiteling van Europesche

en Chinesche meisjes en ongehttwde vrowwen;

ook naam van de vruchtsoort, onder de Euro-

wn
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peaneri op Java, onder deu MaleBchen naam

boewah noma bekend.

(KI2(HI2\$al. vrouwelijk schaamcU el. Ver-

vormd tot (Hmvm<r)(V) s bezigt de Soendanees het

woord en voor de mannelijke en voor de vromoe-

lijke schaamdcelen, bep. ah hij de Soendasche

benamingen voor die deelen toil vermijden, en te-

vms zijn hoorders oflezers eens wil doen lachen.

(KI(KI9\ SB. etter, etteren.

en (HI (Yl (Hi o\ SB. een teedere liefde koesteren

voor een kind hep. ook in die mate dat het

bedorven wordt. — ^^o^^^ ^»?^-^\ spreekw.

een teedere liefde koesteren voor een

kind, maar bij het kleinste vergrijp zeer

strong straffen.

(HI (Kl &Jf CHI (HI fl \ zie ootpapjw

(HJ (HI QSYI (HI n \ of (KiMKjnwjis. SB. knikke-

bollen

.

(HI (HI <tfl(§ ~2&(HIfl\
zie aaarnx

(HI CYI P\ woordje om op een niet onvoegzame

wijze te verklarm dat men onwiUig of on-

genegen is tot iets, ongeveer: neem mij niet

kwalijk, maar ik heb geen lust of ben

ongenegen. Zie ook a^<Knw

(HI T> &*>(HYIfl\ Zte asne^<^\\

(HI <H *>? aSTI \ zie astristiw

(HI nri (KYI \ SB. de hel (Skr. naraka.\

(HI T? OSYI 0\ zie a£t asti^w

Q Q
(HI <yi (ISYI O \ zie asncei^iHr^w

(HI 2 (Ul 2 (Ml fl\ SB. van visek: allemaal uit

hun gaten en onder hun steenen van daan

kon en, om te stoeijen en te spelen. Eg.

K. Verg. iejiok^w

(Ml (HI \ scheldwoord, synoniem met oSlzim%
ik nz) ^ nm cuiX5nasn\ zie dat bij (ui asn (isn/j * Verg

.

a
jfc (U nruj (Mji w

(HI Ifl (Ul \ zie iuniunonjw

(HI (Ul (Ul \ zie (unwKHiaw
S

u*

«/

(HI (Yl
<ryi (KOI \ zie ny asn (tii *

(Kl
c^l OEJI ~JI \ en thn-n(&i3\ zie imkui^w

„Q-

(Hinri2(Hin\ zie a3iiy\

(Kl ODTI (UYI \ zie ,w !(rn^\\

(HI (Ul (Yl cm (KYI fl\ zie «s>/^od*o7^\\

(HI
cyi (UYI 2P\ Zie asn &m ? w

(HI *>? OSYI \ zie ash ash *

(Kl (Ul CfYI (KYIfl\ zie asuamtfnjf^

(HI (UI2 cm 2 (YUI fl\ zie a$*cfniofup>

(HI ^ri cm (YUI (HI fl\ zie a?ticmauia\\

(HI **! CYY} \ zie a?riarh\\

(HI nri CCI(hJlfl\ zie jR^tm^\

(Ti(Hl(KYi\ (Kw. verschiUend^ velerlei Skr.

nmka, en gew. an$ka, met het ontJjcetmend

;^¥V:

l^i^fellii^fcll^filft/^
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voorvoegsel na van Ska. Jav. wdbk.) — w

<*7^*™^0O0o>\ SB. zooveel mogelijk, zoo-

veel doenlijk, zooveel ge dat zult kunnen.

<M (KYI P \ SB. huwen, trouwen. (Ar> ~XS± )
•

<wxb?i<*w{\ van de vrouw : gehuwd metjge-

trouwd worden. — <fa<Kn$<rfmnaj\ Pass.

(£iasii<KYH9&it<Hiji\ iemand door den priester

doen verbinden in het huwelijk, in den

echt laten vereenigen; in huwelijk ver-

binden, in den echt vereenigen.

(HI (KYi \ I. SB. zeer, uitermate, bij uitstek.

II. zie (bii<uw\i

(HI (KYI \ SB. het cabalistisch cijfer o/nommer
OSYf,

van een dag, een maand of een jaar, en

dat o. a. bij het <zji an* ™ SU^ in rakening

wordt gebragt.

(HI (KYI ^&h\ Zie aJiwn^*.*

(HI (KYI (KYI fh \ zva . <xn rrSi^Jt/jw

(Yl (HI (b&L^ kiv. oog (Skr. netra) Jav. wdbk. -

*! &nasti\
'

nevens «|«»g\ in gebruik.

OClfOSYIOSYIfl\
SB. van een men&ch of dier :

overal zijn spoor Inten&e.een weg volgen;

van een spoor: steeds zigtbaar blijven,

Biet afgebroken worden.

(hfl *£&(KIfj\ zie ^^f^

(HI05YIT zie asn<ea\i

(KJ (Ml \ hio. eiland. Verg. \aw 2 xx

(HI (M CY}\ kw. ojJaMni^ S. 0Ji/yn(M(hn(*n/i\ B.

alles

.

(KI(*JI\ (Skr. nista, ramspoed, wederwaardig-

heid, ongelegen. Jav. wdbk.) SB. gemeen,

laag, s-chandelijk; voorts laakbaar, zeer te

laken, i. d. z. 00k bep. van reizen zonder med-

qezel. ((jjiwwTmM^ <ej1hx\ agasnaxs

spreekw. voor: ik heb u (hem) nu voldoen-

de (L to. driemaal) op uw (zijn) fouten en

verkeerdheden attent gemaakt, ik zal nu,

enz. Rg. Keg . Tj
.

)

(HI9JI (tm/l\ Ar. c^Uoi, de hoeveelheid vee

of goed waarvan een evenredigdeelalsdja-

kat moet worden betaald. — GAtchnafy,

Mxmjjs in de djakat belasting vallen.

(HI 2 OS? 2 \ zie <wi*gp*

(Kl(YUI\ (Skr. nila) SB. indigo, t. to. de verf-

stof van dien naam. Verg. «sh<tjo#\\

(HI (TlJl, (KYI (KYI 2 (K1JJ
\ zie «sij£n»t

(HI (YXJI (KYI (KYIfl\ SB. van een kind: lastig,

stout.

(HI (YU) &-J) \ Zie asn<ui\

(HiasrjjKi,

(Hi Zie nsniutw(YVI GJ) \ zi

(HI (YUI dJI (W1 \ zie <v»m*

iSt-v
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a
(HI <MOJ (&l ft \ naam. van een zoetwatervisck. Bg.

O
(HI (Ul O \ zie (irKptn/jw

q
, ;.

(HIOJIo\ (Ar: dLSJ^) SB. het huishoudgeld,

dat de man verpligt is zijn vrouw te

geven . Vary, in >t>i <*-?» .? *

(HI (Ul ^\ SB. hartstogt, drift, lust ; toorn,

toornig, boos, driftig (Ar. ^jxJlS).

(HI (Ul OJIfl\I. SB. voskleurig van eenpaard. 11.

4r. jjjuAS, SB. adem.

(HI ((Ul (HI fl\ zva. fcit&ix zie *£n<£]\\

oc^ OG)

Q
(HI (UlfaJIfjX SjaayiMMMp zie bij (3j^ia(Kjjji^

(HI 2 t?l (Ul &4\ November.

S
CO

(Hl(Ul\ SB. gelofte (Ar. j^). .^^W^

hetz. verg . <wti az) ru /j\\ — r, » ?m (Li on ? J) ni (ki/i \

ondei; een gelofte zijn en een gelofte doen; de

persoon of zaak waaromtrent de gelofte wordt

gedaan, a^a-mui^i m/f w iun xjs thn a.a \ of m :?oj \

wel voor: een offermaaltijd geven , bv.

omdat een bede werd verhoord, maar eigenlijk

:

nadat men behouden van een moeijelijken togt,

bv. van de bedevaai% is teruggekeerd, een

offermaaltijd geven ter eere van ^<m?

^^^ma^fijia^iz^rum^ Ooh het, alvorens de

reis te aanvaarden, gedurende eenigen tijd,

telkenjaale op een vrijdag, geven van

een offermaaltijd, noemt men wel dm^asna^\

maar beter: (maocun^

(HI (Ul \ zie (Ll(u!\\

(HI (l£\ (HI fl\ of aJionARaajjs S. k^khi^o^s B.

ofsehoon, al is het, ook, al is het ook

hoewel

.

(HI (l£\ 0>JIlj \ Ar : ^vuz^O, onrein;oo# naar zeer

plat zva. (3^n^\ ik wil niet, verkies niet.

(HI (UUl (HYl \ kw. (Skr. ndjaka, geleider, leids-

man, hoofd, bevelhebber en het middelste

juweel van een halssieraad). on om *™ iSr-n

M>fl\ de grootste der wereld, een betiteling

.
van Mohammed. Jan. wdbh.

a
(to (UUl asnn \ SB. voornemen, plan, van plan

zijn, voornemens zijn, willen, willende;

ook: begeerte, verlangen ; en formulier-

gebed of formule om te azuffi om asn tmjjw

(Ar. dUS) — fn-n^A.uAsnp het voorne-

men hebben, van plan zijn iets te doen.

^7ww,ii»»^2(nT9\ S. W^iMyi/uiasM6^(V}2(HT/l\

B. kwaad in den zin hebben, booze

bedoelingen hebben. -— «Q»tKnnri<tn<&&iiM

<vn<*2JI\ niet met opzet.— ccKmaMnsntm^^ lets

voornemen, het plan vormen tot iets; een

begeerte of verlangen koesteren; verder:

door middel van het uitspreken («/»<w»\) van een

Arabische formule offormuUergebed betuigen

<

^iff-BSJs&i^
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dat men de nijat heeft om, als men zal

gaan vasten, te vasten of als men de pitrah

zal betalen, pitrah te betalen. Vasten bekoort

S& im asn on
fa

na ket verrifften van het gebed

isa; voorts het pitrah betalen bij het overffeven

of aanbieden van de gave, waarover vervolffens

door den priester, bij het in ontvangst nemen,

een bede wordt uitgesproken

.

— <u an wi <vn wfa

voornemen, plan, intentie.

(HI (UW om \ en' gew . <ui imm cm^ N
SB. iemand

van bcroep bespeler van M*i<ru(of>g\ urnm?

(Ut-i\ (hn errj \ enz . Verff . (Ui&niKVfa>.

(HI (UW 2 Ctrj ft \ zie ui 2 cm 1 w

(HI 2 (Eft ft \\ —• {j^,w?,£>|\ (Hit(mg&i(Hi/i\ en *m
^Jl

on i <eji (hi i) \ zie -M d'~n\\

(HI (ESI \ zie wriaaflw

(HI (Eft 2 (HI (HI ft \ zie mke-iw

(HI (Eft (Eft ft \ naam van een boom en van zijn

'c9^l'
vrucht. (Cynometra cauliflora. Eg.)

HI (EJI (1ST) ft\ SB. jouissercn, geniet n, over-

lieerlijk vinden, bv. van iets, dat men eet. - -

(Ar: dUjti)

(Hi (E/l rJl \ zie <m &i -3* *

0*7 2 (&/) % \ ##• z*ek? ongesteld, van streek

;

voorts van een rvjting en derg.: gebroken,

.

stuk.

I

(HI am \ SB. draak. (Skr. naga) — mm am6^Km/f\

houten figuur, dat veelal een drake/cop moet

voorstellen, en dat men bij wijze van sieraad

bevestigt vooraan de bedekking van een

padati. Zie oo'fc iy^,b^w Verder: de

in hout nageboot^te drakekop of derg.

die vootzien van een langwerpig, zoo

aangebragt dat het achteruitsteekt, stuk

gekleurd katoen, dat lijfen staart van het

dier moet voorstellen, in den oogsttijd, op een

lange bamboe bevestigd, op het rijstveld

wordt geplant. — miwmwn zie *jk£m\ bij

s

(Hiam <rn\ s. oocm°t\ ofMtcfiy B. hoofd-

plaats, land, rijk (Skr. nagara).— m (hi cm -n \

of (u;him >*\ hoofdplaats van een rijk of

regentschap ; rijk. — ik-nj<w7;»vn x hoofd-

plaats v. h. regentschap. Verg . uxiff^w

Q * o .

(HI cm <rYJ \ en 9n<cn\\ zie o-ncmniw

(HI farno(Lm\ ofm™*>i\ SB. zegen, voor-

spoed (Kw. ih-i^arniL-nw Skr. anoegraha,

gunst, zegen. Jav. Wdbk.). — micm^(L7iihi/i\

of hit Mfcrnq tun ihtji\ zva. wtKryt/nw

(HI fcrn(HYl ft \ SB. van een weg ofplek: zonddlr

de minste schaduw of lomraer; geheel

open.

^v

sit
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(HI Oft (cm am fl\ SB. wordt verklaard met

(S^TTtv Volg. Kg: dry poor soil, where

little or nothing will grow; enz. Als

naam van een dorp niet zeldzaam.

o
(HI cm OJI <r*7 \ naam van een keester (mesua

ferrea. P.), met Heine, kleverige vruclden.

Als men de, om inkt te maLen, benoodigde

crm (tsn % tm ? n.i (ei3 <Mjf\ niet kan levygen, behelpt

men zicli wel met het sap van de nagasari.

(HI azn\ Ar. L5-p? profeet.

(HI 2 (HI 2 \ SB. een sterk vooruitspringend

voorhoofd hebben; van het voorhoofd:

sterk vooruitspringend.

(HI (KYI \ naam van een boom eu van zijn vrucht.

ah (tw «j) ru (Hi v de zuurzak, de vrucht van een
CO

heester. (Anona muricata L. Hasskarl).

(HI (KYI 2 (W) \ (Pe?*s.) SB. iemand, die, terwijl

hij zelf als gezagvoerder meevaart op

zijn schip, zeehandel drijft.

(HI 2 OSYI 2 (HI fl \ zie «s>»?^\\

* Q
(HI (M \ naam van een boom. Urtica Rubescens. Eg.

cm /

°
dh cm (YUl (Ml n \ SB. zonder magen of bloed-

verwanton van iemands zijn of wonen ergens;

geheel alleen staan op de wereld.

(HI (Vfl \ <thx§i\ en 6^<tb<ri[\ zie (tsnasnajiw Vetg,

(Wl \ Jew. rivier, voorts in zamenstelling zva. ^rrnv

^j\(&(l^i^\ SB. op of in iets, iets, bv.

water, schenken of gieten.— a^^S^?^^

iets overgieten, overstorten van de eene

wadah in de ander ; iets schenken nit iets in

iets- anders; uitschenken, uitgieten ; wijn of

derg. inschenken; rijst of Jeoffij uitstorteu,

uit karoeng
;
.of baJcoel en de Jeoffij bv. op

den vloer van het pakhuis.— (^<£u<&\ zie bij

^2(hJt\\— (KJtV>7J(V1\ zieW (K>1 (tJl\ bij <M (IJlVs, (IJIMM ^^

SB. wel, hTon. — rjKuioJisSB. melk mw»?m\

koffij (bereid, zoodat ze Jean wordm gedron-

Jcen). — <W(K}i!cnq\ S. (KSdoi^rjO-JidTKHTy/v B.

pis, urine. — QJi(&iasn\ S. (tJitUfmtmp (hmw

<tn<M^\ 00)mi (KD \ en WMVtm9Jle^\ B. \T9A'& j

tranen. — a^/^asn6^*Mji\ S. ^«^*^>*0 iSlv

^^\-^W^P^M^^^0^^;)- '

'

!

>2?$£?"' &-'-» .;
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aSuuTKnoJie^'Tiajyi^ aj}<u)ga<s)6-&.(Hijj\ en w asri aji

m^a(m/I\ B. de tranen in de oogen hebben of

krijgen. Vera . <*a ®i rutm^ w — a^ajnam asnjf \

warm "Water. — <uiarh(vi(unom am/j\ zie hij an

crhw anniunSli»snji^ aqnajut an 2 asr^\ ook wel

*™*?»flsf^N SB. maar naar het schijnt in

sommige streken S. met <L~m?«sn^ als B.

warm water drinken, koffij of thee drin-

ker __ c&cuasns het sap geperst uit dege-

raspte kern van een kokosnoot.

0J?P\ zva. <§-£*<«><*

Qj) 9 (U7J (UUI \ zie »oi $ iw \\

(*J}9 0J1\ naam van een walang soort.

(*JJO(*J]\ naam van een gebak, ook van een

vogel. Rg.

OJ} 9 (UK) \ Of ffoi ^ am vu \ 00k Wel (M <vn^ ^ SB.

glans, iuister, lichtglans; lichtschimsel

van een hemellichaam ; ook de glans, die

afstraalde van den profeet; voorts gelaat

en ook: bios; schoonheid, schitterende

schoonheid (Skr. tjhdjd). — o^j,^

<m/> \ zie hij (vn&n \\ — 6-^?o2pp^^w|\

bleek, zonder bios.

(*J1(§ ~fro\ SB. hoog, gQzwoWenvaneenrivier

of stroom; hoog water, vloed.

MS Jfv\ &#. Hcht, helder, verlicht; het

licht tegenoverhet duister ; open ra# ^« ^M

0/ bosch ; voorts van een veld, bv. een sawah

• of (tfn.i7r>2(mji\ van onkruid gezuiverd; ook

schoon bv. van eenplek onder een boom . - <w)<§^*

a™ aw ari/i^ lichte maan. - cfmwG^s ook reeds

niet mter donker, reeds dag. — wnib^

mvdsv. maar ook nevens w(3^\ in gebruik,

bv. voor: schoon, van een plek ergens. - 00/1(3^

ozkhtji^ lets belichten, verlichten, beschijnen;

een stuk grond of een graf schoonmaken, van

onkruid zuiveren; iemand bijlichten, het

licht op iemand doen vallen, iemand belichten.

OJ1 tun\ SB. water; ook vocht of sap van

vruchten. Verg.w \\ - <u> xn dw acy \ met water,

met water er in. — »ji xrn oji mh xn ik^\ zie

vi am xn tuTjjW - »Ji urn ,vi oruixn anj\ zie w (rij^<xa tap,

oji irr) it™ ru) cm \ klapperwater , klappermelk

.

Verg . aStux!?^ hij »S\\ - <Knxmaj^\ zva. wa^

« NN »o)«.T7iG-iA«sti?x kan men gebridken voor

drinkwater, waschwater, enz. als men, om

water bv. vragende, wil doen uitkomen dat

het ongekookt water, eenvoudig put- ofbron-

water moet zijn. —^xmoManji^ op een sawah

het water uit de leiding doen stroomen of

vloeijen; iets bevochtigen, bv. een voorwerp

dat men wil schoonmaken.

WM;
>
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(&J) (E)J (KYI ft \ en <*ft<t™*<

3;
N zva. <w>*rw^w

—

Verg . «j»<cti\\— aqjjcL7niH7iiHi/j\ S. en P. lets

bekijken, bezien. Verg. (tgnichccKm/jw

Q * Q Q
(9J) (E7) \ zva. (wiHr^/jw Verg. <wmn — t

fWl
KV Kn ^? N

o
zva. (hWJKrn(Kr)(hni\\

QJ) 027 \ SB. de banaan, de pisang, waarvan
^~

een groot aantal soorten.

Q
&JI QZ) (EJI ft \ ^r/fp^jf^ S. xn<&i\ B. ku-sen,

zoenen, iemandkussen, iemands hand ofvoeten

kussen.- (nucp^i^ap S. ^^<o*^n B. iemand

herhaaldelijk kussen; bij herhaling een

kus geven aan iemand. — &aSi^&op(Enj^\ S.

(hj}>TLi^6^A.^i\ B. elkander kussen. - aS^/m^n

enz. zva. <*3»<c?<£0^ enz. — Verg. 6Ja(lmw

0J) (Up \ naam van een riviervisch. Rg.

(HI tf^\ andere naam van de gew. wam\ genoemde

0JI &^ \ SB. benaming van een hoeveelheid pare,

t. w. van tweehonderd bossen. — <mi e-jiai <t»i\

een <wi«-\ waarvan ieder bos een gewigt Jieeft

van 5 katis. — nj)cLtrui<Hi\ een <weL\ waar-

van de bossen minder wegen.

\ OJi \\ — m\j\%oj>\ I. SB. dieren er op nahou-

den.— m?m?oo^\ dieren, die iemand

er op nahoudt. — <*ia%tj>\ II. SB. spelen

met lets. — <^t(&M\jii<iJ>\ en »o|*w»«o\

W%i

hetz. — (*o)?fK»? (i^.ij»(KT^> zva. wprwpiMjIw-^

Verg. bij (kw^ai^nn

S
(n(*J)0LJ)\ SB. t^«S^(Kj>(t^N een vlek op het

oog hebben, en van iemands oog : met een

vlek zijn.

orj &J1 (IJf &SYI /}^I- $B. redewoord voor c«h(p o^\

als dat gesckiedt hoorbaar en met vooruitge-

stoken lippen. — ^^^^/j^ met vooruitge-

stoken lippen het geluid van een kus

maken. — n^i^aj)<xsn^n^\ bij herhaling

zoo doen. II. km^mo^v zie <y<^

QJ} £J> (h/l ft \ B. leveren t. w. de door een meer-

dere geeischte personen of zaJcen. — mj^m

_bKKT^ voldoen aan den eisch van een meer-

dere; geven, leveren, hetgeen werd geeisc/U.

OTf QJJ (Ul (HI ft W — ^(Kijjtpaj^s SB. het vuur

uitdooven; voorts: geroosterde latjang zet-

ten in warm water, waarin zout werd

opgelost, om ze zackt te doen worden en te

doen zwellen.

0JI d/YI (KYI ft \\ — nrY> (rfcui(hJi9jn(HVji^^^91 * (Lpni

iKTijIs spreekw. veel willen doen of dat

zeggen en weinig of niets doen; veel

geschreeuw en weinig wol.

(*J) 2 tun 9 (KYI ft \ SB. greep met ran elkaar
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gespreide vingers. — <m<k»?<w?**?i^ een

zoo'n greep of handvol bv. geleooMe rjjst—

0j) V) (tm <nj) n \\— <Hjjj<riiunnru/i* SB. eenpaard,

dat mm (zonder hoofdstel) toil berijden, een

tali door den bek doen.

^2(Lm(rUi/J\ SB. iets, bv. een stukje vleesch,

dat zich tusschen de tanden heeft vast-

gezet.— tfijitMMp zich de tanden uit-

peuteren. ~ ^^'^™r tandestoker.

QJ1 0JT7 dM \ zie ^ ?w w

OJ)2Q-m cm fj\ zm, MO&t'*
|

QJ1(H1\ SB. Chineesch; ook, met ^-n«S^x

daamevens, Chinees. — i&an^^ns in China

geboren Chinees. — & no <m -n <**™ <^ zoon

van een Chinees en een inlandsche vrouw.-

(Kicm-n(&(Ki\ of <Hi>ary8i<Ki\ China.

S3)(K)9\ S. naar zijn zeggen, naar men

zegt (zeide); ook SB. zegt het, bv. ^ji

(n0J)(M9\ zva. <£»«i{N\

(*J)£n\ SB. de worteluitwassen boven den

grond aan sommiga boomsoorten, enwaarvan

o. a de schijfwielen rem een padati worden

Rg. R.

0J| 2 (HI 2 \ SB. model, voorbeeld, staal, voor-

txfcld, dat wordt gesteld of gegeven. —

jajiKHo^N iets als tjonto aan iemand

geven; iets ieinand voordoen.

0OJ (HI 2 (HTJ /) \ SB. afstand (als moat) tus-

schen top van den duim en eersten kneu-

kel (gerekend van af de hand) van den zoo

ver mogelijk van den duim verwijderden,

zoo gebogen wijsvinger, dat het tweede lid

plat ligt op dat, waarop of waarvan men wil

afmeten. — (^t^liHit(Knjf\ em zoo'n span. Verg.

bij ^?KT/,n^N mOP*™/!* en (ksnthrKrujfw

Q>J1 (HI n\Jl f) \\ Kit da trw Mi/i^ SB. aan een

ander dorp onderhoorig dorpje ofgehucht,

met eigen maar officieel niet erkenden

loerah, die daarom ook geen akte van beves-

tiging of aanstelling heeft. (Jav. ™Tffl"%

k^n een haak, waar iets aangehangen

wordt; woningen,die aan elkander grenzeo,

wijk, buurt, gehucht.) Verg. '^^/^p

(*J) (ft (HI cnJt fi \ SB. een haak die dezen vorm

heeft : C/D . — Verg . bij *>i xm <^n\ — ^
<ncni(riJiji\ verbonden zijn, vooral door middel

van een^^^fjrutji' voorts Jig. zva. <*^»™^\\

(W<n(Hi<ru2(Kyi^ paarden of buffets spannen

ooor een rijtuig . — ^^^^*3T plaats

op den grooten weg, waar men een voorspan

van buffels krijgt.
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»J/ (HI CM \ naam van een soort heeste?\ die

ook voor een zoogenaamde levende keining

wordt gebezigd.

a*
OJ) (HI \ SB. van bamboe of klapperdop ge-

maakte scheplepel, met een houten steel.

Verg. arnajuiw

(9Ji (HI W (vndniasnQh^ zie (cm^asnn^
asYjj (J*™) Ul

03? (HI \ SB. stijf uitstaan van den staart van

een hond, van dien van een paard dat telt,

enz. Verg. o»j)\\

01 QJI (HI 2 \ SB. aarden lepel met korten steel.

(HI (¥1 (HI nrui \ SB. muil, muilen met puntigen

en om hoog gekeerden neus [Tort, chinella).

&JI (HI (HI \ SJcr. tjandana, sandelhout

.

@J) C"^7 ^ — (*Jiaj)iaci(Hin\ zva. &m:un(M)(hn/i\ en (zva.

ajtni(ur)(M\^ K.)

&JJ (HI OWft \\ ^/^"ST 2ie <&1(lJ^ on/)*

(Kmasnns en aqn^rvin^

M) (Hl
t

(H7J fl\ Jav. kort. — (Qflinm^iajjahccn

CJ Uf &**

nicLvis zie bi/j (iKdciMw

Q O
(*J)(H1(M1ji\ SB. scheidteeken; ook zinsne-

de. — (tJt(Kn(Hi(Kri^\ zie bij <iJi(Sit\\ — oji aS> pi (ktj

(UKtJianjis om kort te gaan.

0JJ (HI (HTJfl \ Jav. in pantoens en wawatjans,

wel voor &j> ash \ (maar ook een verouderd?

woord voor eerbiedig, met onderworpen-

heid luisteren naar iemand, i. d. z. dat men

doet wat hij zegt. Rg. K.)

QJ) (HI (1ST) n \\ — (^Masrij\ SB. een dier, zoo-

ah een paard, beteugelen, inhouden, weer-

houden; ook Jig. zijn toorn, een hartstogt,

enz. beteugelen, matigen.

Ofl OJI orj (HI (ISY) n \\ — ^(hji^d^fnihrKunp naam

Van een boompje. — or)CKnvi(W(n(m(isrttn(Hi(H7)(iM

^n\ spreekw. voor: het onmogelijke willen

.

Q
QJ) (HI OTU) n\ of wni(M

y
(nj}/i\ SB. van de ooaen:

Qj Ul <* U{ y

gezwollen zijn bv. door het Jiuilen; ook:

gezwollen oogen hebben.

t/

QJlfrpw — W^V 8- majiMJi.^ B. een tweede,

derde of vierde vrouw er bij nemen . - &i fw/m

t^m(hna\ S. (&<u)(vij%(w2(Hyi\ B. aan zijn vrouw

een maroe o/maroe's geven ; en deze dan, die

eerste vrouw-, omm|mm?2w\ de volgende of

volgende vrouwen.

t/

&JI 2 (HI 2 \ SB. van boomen, van een huis dat

Co/

op het omvallen stoat, enz. overhellen, schuins

staan, scheef staan.

tn &JI (HI \ SB. benaming van zekere huidziekte

waarbij men bedekt is met een veelheid van

kleine zweeren.

OJI 2&J) 2 \\ — (mjji(Km\ SB. met den nagei

op iets drukken; op iets met den nagel een
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indruksel maken; voorts van een mier, mm-

Jciet enderg. bijten. — ^?^?«)^n mvdsv.

(*JI(*J19\ SB. iemand uit het volk, iemand

van geen geboorte of die geen betrekking

bekleedt, welke hem, van afkomst een

aj)(U){\ verheft en doet gerekend worden

tot de pangkats. — jw^n tjatjah zijn.

—

tHyj(hj)^afn2(Hyj\ bv. in een dorp, de menschen

tellen [het aantal somahs en zielen.)

(Ul 2 (Ul 2 P \ toeroep, om leedvermaak uit te

druMen: dat doet mij pleizier. — a^ao^?

(Hyj2»ji2^\ SB. tot iemand 0oi?<u)??\ zeggen

of roepen, i. d. z. iemand uitjouwen; erin

groeijen.

QJl (Ul (HI
f)

\ ZVa. asnaJKKijjw

QJ) OJl \ I. SB. iemands stukgToridgedeQ\te\i]koi

reeds geheel door (hjjj^\ gezuiverd.—^w\

ergens de struiken en derg. wegkappen, het

onkruid en ruigte afkappen met parang,

nQ(iditcYiijj\ of tjonghrang; kasb wegkappen.

—

(^(McizngirwctfnitHTjis zijn vijanden als bolang

(zoo gemakkelijk) wegmaaijen, neerhouwen.

II. Mai de kinderpokken. Verg. <Kn*rtojyw

&!.(& (Knows titel van den beambte, die door

het Gouvemement is aangesteld voor de hoe-

pok8tof-meriting ; vaccinateur.

eyj (3J) OfJ &J) \ zie xm (isnnrujtw

a a
&j) &J) ni cm oji (hi n \ zie (K»ni(tp\\

®J) 2&J1 2^ 2 (KYI 2 RSY) ij\ zie ojit (kh ? asn/jw

QJ) &JI (KY) n\ of (hj)(K»(hm(Hiji\ SB. zelfs, ja

zelfs. — Verg. (uiin,icm\ en oJiiuiiruw

OJi OJl (KYI
fj\

SB. doom, stekel; graat. — tun

(p(hj}ajj(hwjj\ zie tunic? w— ctjj^jjiKiKhnjis doornen

hebben; enz.

&J12®J)2 (KY)fl\ SB. prop, stop. — (H^d

(K»2(trnj\ van mieren of derg. in iets, zooals

den hals van een flesch, in zoo groot aantal

bij elkaar zijn, dat ze deflesch als het ware

sluiten. — ^7^?w)2^r?(K7yy\ iets stoppen, digt

stoppen, met een stop sluiten ; een Jlesch

kurken. — m\j)z<xs\z wn miruis zich de ooren

digthouden, de vingers in de ooren steken,

om niet tehooren.— ami^i^z^^ een prop

of stop ergens opzetten of insteken. —

{hm(KJi2(hJidarnimji\ verstopt, van iets zooals de

tuit van een hetel. Verg. <nti (u iu am a-n^^

&J) OJ) (KYI (KYI (KYI (HI /) \ zie <w> 00? oo* »o^p

QJf QJ) (KYI (KYI (KYI (HI fj \ zie (& itai tm *m^\\

a3)&Jl (YU1 [)\ SB. oppassend, op dekleintjes

passen; karig, op de penning. — ^^(nj^

(8}osvijj\ doodvallen op een cent.

Of] <fc7? 01 (9JI (YUI
fl
W — ^a^ooxn^ SB. bij
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beetjes afdoen, van een schuld. K. «§^ao>^<w»

<ru<)\ van het betalen van een schuld ofschulden:

bij beetj es. - - ^ ^7,7 *?
'*°> %* *27 N spaanderen

,

spaanders afhakken »oor brandhout.

(Hi 2 (HI 2 orXJI ft \\ — (Hfjjga^dii-u^ SB. indoo-

pen, instippen en wel rijst of lekkernijen

van rijst, bv. ^iw»m«-?\ in de ^^dman/jw —

t}q/ldhj)dirti2(Hi/i\ lets ZOOals 9Jinbn%(Uit(nnji\ rijst

doopen, stippen in de 6^»tb?.K^N\

(Hi (HI 027 2 (ISO (KYI (HI ft \ of ajHM<mga.ii»a>i anjf\

zie iKi azii tun »ai /j\i

(Hi (Hi OTUI (KYI (ISY1 (KYI (HI ft \ zva. torn*™ »o?

<KTI (HI n w
(H\jUl

(Hi (Hi (Ui ft \ SB. L uit, ten einde, uitverteld

van een verhaal. -- a.diasu<wn<*Ji<KiM\ hetz. en

j

voltooid van een arbeid; 00k uitgevierd van
\

>
i

een vliegertouw, en derg. — ^2Jj aJl^ 9a
^JI^ een

\

verhaal uitvertellen; een arbeid voltooijen;
j

enZm — Jj m zva. *o?»omjm en xji tji (hijj\ dik-

wijls wordt het gevolqd door *n\ of »a/p

soms nadat men er kti?<im\ tot versterking

heeft achtergevoegd . Verg . bij «j|«sn^ en

amenta amf\\ en zie 00k *oi II.

«0| (Hi (Ui fl \\ — aQj(S(u^\ SB. iemand, men

men een wond heeft toegebragt, geld geven

om hem tevreden te stellen endezaakaf

te maken. — -u^^i mi ^.1 im^\ zie *^^]mp

iJ)(h)(Li ^i(Hia\ zie Mnniamw

(Hi 2 (Hi 2 OTi (Ui (ISYI ft \ naam van een itisekt
,

gelijkeude op onzen oorworm, maar kleiner.

(Hi (Hi (Ui n\ SB. gebrek, fout, gebrek dot

iemand of iets aa?Jdeeft, lich»amsgebrek;

gebrekkig, verroinkt.-tfoa^w^ iets gispen,

bedillen, op iets aanmerkingen maken.

<Kn(K>)doi(i^ji\ maar gewoonlijk /ktj/kjxkjj^^n of

uMtKJiajitNTjp gebrek, fout, lichaamsgebrek.

nQMJiQdfhn.p iets gebrekkig maken, bewer-

ken. - 'jjiajiajiaap of jj)(iJtcii(yn/j\ boom van

een padati, ploeg of egge. — Verg. <i>w2^w

Hi (Hi (Ui ft \ SB. steeds door, voortdurend,

volharden, volhardend, altijd maar, altijd

maar door.-^M^^i/T volhardend, in het

goede of in hetgeen slecht is.

(Hi (Hi (EJI (UYI OfXfl (Hi ft \ Of wa<»<Fjiajri<nji(KiJl\

a
zie *b <&i <un trwj}^

(Hi (Hi cYYlftw — (Hiji(Kj)crrijj\ SB. hakken, fijn-

hakken, kleinhakken, bv. vleesch. Zie 00k

/J) ? (KYI (HTlfl W

(HI 2 (Hi 2 cm ft\ I. (mjjiwtwp &#• ^^an^

of iets of naar iemand of iets steken met

een gepunt voorwerp, bv. met een gescherpten

stok; prikken; in iets steken o/prikken,^
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y«rc i*&; w*tf *fc scherpe punt dvingan in iets;

voortsiemand bezeeren o/steken,fo. vow <?<?»

J

stekelvarken, met de stekels. - ^»*»'£B^ N
|

mwfetf. - (Hyj2(^2cm2(mjs iets bv. een naald

steken bv. in of op een kussen.

2e. m»w»^ /Si?, overeenstemmen, met

elkaar kloppen, p«?i berekeningen, gezegden,

uitlatingen en derg. voorts: instemmen, van

dezelfde meening zijn.

gjjQJlW — <MaJl!^Jl^ SB. present zijn, zich be-

vinden op de plaats of plek, waarheen men

door werkzaamheden werd geroepen; post

hebben gevat in het strijdperk of daar waar

het gevecht zal worden gelererd.

OJ)Sjj\ SB, worm, ingewandsworm.— mm fa*

<ya^ wormen hebben, aan wormen lijden.

(3)£ji\ SB. stil; zich stilhouden, zich niet

bewegen; in rust; van water: stilstaand;

voorts S.met&fnwjl^ B. niets zeggen, den

mond houden, zwijgen ; en SB. zich ergens

ophouden of gevestigd zijn; zich ergens

vestigen; ergens verblijfhouden ; zich be-

vinden ergens, bv. in de achterhoede van een

optogt. Is de sin bep. ergens, zijn huis of

te huis hebben, ergens wonen, dan bezigt

men van een meerdere <w><r8<wwf* als B. en

r&™ r als B. L. — M-nSHs mvdsv.

(*Ji 2(n(*JI\ of Mi^M^^Qgihrt^nji^ SB. aan-

gesproken, maar slechts eventjes; even aan-

gesproken, met een ziertje slechts vermin

-

derd, van een voorraad', voorts van het verrigt

hebben van zekeren arbeid: voor een niet

noemenswaard gedeelte, voor een bitter

beetje, zoodat nagemeg nog het geheele werk

blijft te doen. — roam^).™^ van iemand

die getroffen werd door een kogel of stoot:

slechts een ligt schampschot gekregen

hebben, er met een krabje zijn afge-

komen

.

* Cf • i a/"
QJ) QJ) (Kfl \ zie (kji tun w

/M(^(a (KYIH \ SB. kakkerlak.

(*J}\ SB. neerstroomen, vallen van den regen

en klanknabootsend redewoordje voor ^mmji

onji* Bv. ^^n»»*rwr^flS«^(i^Vi--<Mj*jx en

l^n zie'^f^ Verg. ™»* ~ ™*^™Jl s

kleine, gewoonlijk kunstmatig met behulp van

een bamboe waar het water doorstroomt,

gevormde waterval. — <e*jjn Jan. stralen,

stralend, schitteren. — ann*^ mvdsv. —

(,ii^^ zie h* ^"T

OJI2\ SB. stroomen van het water, in een lei-
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ding of ergens Tieen .— *o?

?

m ? \ en b?on zie

bij (xnza<M\s Verg-. <ui*

0J? 07 \ S. ojiajiasnto^js B. op de wijze, naar

de wijze, zooals, evenzoo als, als-_^^^uM

van een liedje of derg: Javaansch en op een

Jav. lagoe.

o Q
0J} cmn\ SB. kenmerk; teeken, waaraan men

iets onderkent of wat dient tot aanduiding van

lets; baken, zooals men bezigt bv. bij het

uitbakenen van een aan te leggen weg of te

graven waterleiding', en dan gemeenlijk be-

staande in een langen stok of bamboe met

ezn bosje gras er boven aangebonden. —

(hj) '-n mi cm \ zie <lmji\ IV. — whoti\ getee-

kend, gemerkt; kenbaar aan iets of om-

dat het een onderscheidingsteeken heeft, bv.

als het eigendom of afkomstig te zijn van

N.N. — (ynj)^ (vu (hn/j\ iets merken, voor-

zien van een onderkenningsteeken.

aSiaSi^niiHi^s teeken, aanwijzing, aandui-

ding. — wni(Mazn<En(Kn'r)Qji<n<iJiaji\ spr. hier

doet men zus, daar doet men zoo; 's lands

wijze, 's lands eer. — (tun nniwi arttrj an ^\ zva.

G)CY .
7 .. G)CY

(Hi acfn osirnon ^\ zie bij ashtuiw

/y)&J}(n cY7\ SB. water- kooklj:etel Verg.

rn<W(naw(nJijl^ tn(^Ji tn
rr) asn^\ en nasnwnt*

/W?^^ zva. (u xn asnjj\\

0JJ (Ui 2 ?\ SB. de steenmarter, een soort van

wilde hat.

(*J)
cmn(§ ~£ft\ zie (kji6^.w

Q
&J} *>? (ip \ naam van zekere slingerplant en

van de daaraan groeijende vrucht. — ww?*

(p (V) a^p SB. knieschijf. Verg. (imiun (nox amji n\

(*J) OTI *">? (L/n
(&)/J

\ SB. kies; kiezen

.

&J} ^Y) (HI (KYI ft \ (tgjj^Mtwp zie ¥\j)

¥

1

)

(K^J S bij

a^arnrijtn\ <*oi t *cn 2 asnjj\ tin .trwi»\\

O a
&j)m (hi orui n \ z%e (Kj)M<nj}/}\\

(&TI °T7 (&J) R^W f) \$iKKJt<7i<&asn/i\ zie «S<iStt0\\

(Ml nriQJ] aSYJ/JW - arnwnidJiasnp SB. het

hebben moeten lijden, hebben moeten

offeren; meegenomen zijn; afhandig zijn

gemaakt, bv. pare doordien ze werd ge*

stolen, of wel een voorwerp, doordien hij

die het leende, het niet teruggaf enz.

qji nri
cyi ori(*Ji rsy) n\ of ^^^m^^dsr^N s.

(ui (^(eji ^i(lvjji\ B. zakdoek, neusdoek. Verg.

(Ml (Lfl (isil (IZKhfl/jW

(n (*J1
(TJ

^yj en OJ} (&n [) \ zie w^^wttsnj^

(*Jl cyi(*Ji\l. zva. aji%£Xw — II. zie aS/unv

0JJ (U12 CT1 (KHft\ zie A-Sfr^w

(*J) ni (HYJ ft \ SB. kruidhoorn. Ook benoemt

men wel de «j)^o)^«ji*jiti«jw^\ met tjarah, en

>M
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to »«?tt ^ Wste *to vertalen met hagel-

tasch of hagelzak.

&JI
<r) (HYI[l\ zva. «3«£?*yx «» fyp.

zigtbare

grensscheiding wro mo^n ^jo^ <Anxmt(tnji\

ook van j^gp
(Mai. tjarik, scheur; af-

gescheurd stuk. P.) - - m*^**^*^ zu

onder (JJ^*

(Uini (KTJ fj\
SB. voorsteven, ook achterste-

ven, van een vaartuig K. (Jav: zitplaats

aan den voor- of achter steven van een schuit).

(Ul(n*Yl(Kn fj\ S. Mcm<£*JI^ P. ™«? s B.

(van een aanzienlijle of meerdere), wat door

(

' iemand gesproken of gezegd wordt; iemands

zeggen; zeggen. — ^j/^^^t b - p\
i(KJI *

itl^n B. iemand lets verbieden, lets ver-

bieden.- ^^•ftW s- $f<^
?(r^ B -

iemand beknorren, een standje maken,be-

kijven; op iets aanmerkingen maken, bv.

op iemands wijze van handelen; iemand

schelden. — ^™^^W SB. iemand

bewezen weldaden verwijten, bij wijze van

verwijt onder den neus wrijven; iemand

beknorren, verwijtingen doen, omdat hij in

de gelegenheid zijnde niet aankwam, niet rog*

Si (Ul (HYIfj \\ - $*f"V SB
'
iemand griJ"

pen, vatten, aangrijpen; van roofdieren ah

de tvjger, de <wxl/i??\ de hat enz. de prooi

grijpen, aangrijpen met de klauwen; van

de lautste ook: een muis vangen.

flOj a O? (Kn/I \ S. ^o^s B. schreijen, tra-

nen storten, huilen, weenen. (<uxut-8tf»f*

w^h&cuy mvdsv.)— ^*^*^$?*^ x & *n<ci

sji^naaji^ B. ook (MobKnM^Awjit iemand of

iets beschreijen, betreuren; weenen van

aandoening om iemand; iemand, terwijl

men hardop schreit, met zijn tranen besproei-

j
en# Qh&i<£i<Rrni<mM^ innerlijk bewo-

gen worden, aangedaan worden, aange-

daan zijn, van een aanzienlijke. — [*y^*\

vorst <w£l™ kon zich bijna niet weer-

houden om tranen te storten, of kon zijn

tranen bijna niet weerliouden.

QJ]m CHY} fl
\\ — r/^-n*™^ SB. zonder dat

daartoe van te voren de gelofte werdgedaan,

feestmalen aanrigten, opgeluisterd door

<m8«vM/i spel, wajang en derg., een en

ander, ah blijk van dankbaarheid voor Gods

hulp of bijstand.

<*J[nj(Kn/)\ SB. de wijsvinger.

OJI%ni% (Knn\K — ^-m*^ SB- steken,

van het uUeinde van den draagstok in de lis
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of lus van de iouwen, icaaraan of waarindat

hangt, wat men over den schquder witdragen

ofdraagt; worts ket kostende van iets, eenprijs

lager stellen, verminderen; ook door huwdijk,

met een kind van hem, vermaagschapt zijn ge-

raakt met iemand,en gehuwd zijn met het kind

van iemand. — (un^tnmuin^K van hoar: door

elkaar zitten; van planten en boomen: door

en in elkaar gegroeid zijn; van het garen

dot aan een kluwen was of op een klos zat,

maar werd afgerold: aan of in een dot.

(Mtnitafn(hn/)\ naam van een instrument dot

bij het xn IteKie; z (isnj^\ wordt gebruikt: knoop-

naald. — aqjii*nta?h2<Hifl\ den draagstok ste-

ken aan (d. w. z. in de daarvoor bestemde lus)

het te dragen voorwerp, bv. den mand.

QJI *>7 (KH \ (Kw. bode, zendeling, afgezant.

Skr. tjaraka, spion, heimelijke afgezant.

Jav. Wdbk) KnwrxtaiMjp benaming van het

Javaansch-Soendasche alphabet. Ziede Gramm.

en ook de Jav. Gramm. 2e uitgaaf hi. 224

en volgg . Verg . voorts bij G^vwKup en zie

00k <UI<UIHK7IQX<

<W| OJ ^n (fffl 2 (fW/f \ zie *iaj)(Km<trn/i\s

QJ} *17 2 (HYi 2 GSWfl ^ <hqn*riz<KTiiasnji s zie <wi*

&J) (U) (KH OTUI fl\ (htjj <u tun trw/l^ z^e (K5tl,^ir}^^

ay (QJiaSY) n\ SB. vallen in een droppel of

spat, van een vloeistof bv. inkt. — i^(*3^

6^krj{^{isn/j\ van lets, zooals bloed, druppels-

gewijze liggen ; ook druppels laten vallen,

storten van iets, bv. inkt. — Zie ook

tncKJxn'-nasnjiw

&JI <71 (ISYI n \ Kw. (xj)<-n(vni(yn/i\ of zooals men

gewoonlijk schrijft w-nitsnan/js zie £ri(t?i\\

<n #JJ en °>7 (157? n \ SB. spatten nan een vloei-

stof, maar niet van regenwater. Verg.

fr

f^3 <i

^yi
S en aj)ir

l
7J) ^ — ^iirjjjtnni(is}icmjl\ bespat-

ten. — <ht> trjw nynmsnemp bespat.— Verg.^K

(M2 01 <yi asnji \ SB. doorschrappen, uit-

schrappen. — ^nnttqn^asnj^s letters of woofden

doorschrappen, uitschrappen. — <ty»? <£?? <cm£

»o)?^'-n(L^\ Jig. geen schrijven (ons lezen

en schrijven) geleerd hebben, niet kun-

nen schrijven.

(*JI2 <r>7 2 OSrj/JW — (hnjjzmgasnp SB. met

groote spatten , spatten; er uit spatten;

spatten op lets; er nitstuiven, regts en

links er uitstuiven, van het meet dot men

in het ryjstblok stampt van rijst. —

KJiiiKjignitten^ naam van een lekkernij van

140&V&':
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™JI S

ihfnasntm/i en suiker, in pisangblad gepakt en

zoo gaar gemaakt.

(Ul T? OSYI \ of \£kasn\ S. ooj^h j^^/n o/wi^tM?

fl^/\ B. verhaal, vertelling, geschiedenis

;

vertellen, verhalen (Skr. tjarita). Verg. o«»

«o) ff^\\ — ^JJj'r) (l5ri N & <*2//*T7 (poyi^ of ^fVj^ (VL1 d

o^\ j5. vertellen, verhalen.— aji»Ji'nasn\S

enz. zijn verhaal doen, aan 't vertellen zijn,

wat voorviel of gebeurde vertellen. —

tuyj'Q asy6^*<HTfl\ Myi^ri 0J>aJi ^*ctn/i\ of oq/j^najvit

dj)^k(hn<l iemand lets verhalen, vertellen. —

(hq/i-ri usti aQ\ ao
fp enz. iets aan iemand ver-

halen, vertellen ; van iemand of 'lets ver-

halen of vertellen . — <m <™ -% «$» \ of<m <uim

(Limojins ook -Kit oji ^riasri turn a-nj^\ of wnaJi'ri

(LU2tQd(m/i\ wordt verhaald dat; wordt

vermeld dat; te verhalen, te vermelden.—

an Si S-sio d wit (unttng kh <k» ni oaji i ojj i aon \ maar

of doch ik acht mij verpligt U mede te

deelen. ^^ (tS}1 ^-£A
°<2JI

N en aj}ni^ 2^? -s*
'^/?

v

zva. aji^asti\ verhaal, vertelling.

(n(Ui(Tf
iryi(n(UI(t^fj\ SB. kibbelen, har-

rewarren, twist zoeken; veel praats hebben;

ook ongeduldig (niet kunnen wackten). —

m(Si<n(^<n^nfq<v)a^ji\ van iets: een twistappel

ijn of worden. — '7^ fl

J'
r,0?'o

J$,
,^M N M*Z1J

tot een twistappel maken.

aJinj <rm (ten n\ zie ojkwkhtijiw

&J) O? (£7? 2 (KYI [I \ (3>(hj)^agi2(KTTji\ zie(&<mztHTi/i*

(*J1 nrf cnJI (Hn/f \ SB. de vrucht van den

kawroeng palm, in de schil. Verg, a^iKv^irviw

(W(L/)(E1\ aQj(uah\ SB. met een straal loopen.

&J) <rY) (TU) \ naam van een grassoort, die ook

djampang wordt genoemd en tot de lalab behoort.

(*J1 % (Tf
<rT) (n anui \ SB, gevlamd, gestreept,

bv. zooals de koningstijger. K.

Q>JI (U) (Ul\ (hqnaj}(u\ zie <fcnw\\

& O a . O a
QJ) (L/t (Ml (Kn

f\
\ en d^»(uiiuiinri^\ zie <wnwi»oi^

dsn/j\ SB. stroo-
<*y ^n «y a5

^j\
* - myi*w

men van tranen.

Q
#J| CH (UU) \ zva. !HiaecaJijf\\

pj)m (UUI 2 (Ml ft \ zie y7j«3jvi

OJ} <H (E/t /j\ ^o^^^ zva. M/lVfnioaijiw

cr^ cy
*

^J? rt^l 01 (Ell \ (^)v\(eji\ of aji<uiri<&i\ naam van

een kleine ronde zuurachtige vrucht, die bij

sommige spijzen wordt gevoegd en ook wel

tot manissan wordt bereid. (Cicca disticha.

L. Hasskarl.)

Q J) *>7 (&) \ zva. xmi-ruom (m/i \ van een kip.

CO ** Ul

(*Jjnicm/)\ SB, waterval (zamentrekking

van (Siy en ^^^pA — ^^°3^ N van %et
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water by een waterval ofop een andere plants

of plek: neerstroomen, afstroomen.

<WJ cyi 2 <Y) &Y} \ en tKa^m^orxt/ufrOfN zie bij

(5W| *T7 OQ7P\ zva. (uri(EJi<H7i\ of <ui m,(Kri Mnji^

<9Jl% <Y)2 (cn/l\ SB. witte vlekken op de

handen of op de handen en voeten ; derge-

Hjke vlekken hebben op handen of voeten, —

Men zegt dat hij, die boejoet is *m 90^9010^

<n(ru\ zulke vlekken krijgt als hij het dier

maar aanraakt. Reg. Tj.

Q o
0JJ (Ul (Ol 2 (K?fl\ aji(U<vni2(Hyi\ <u> tuioia imjf\

of ajicum(mj}\ naam van de residentie Tjire-

bon of Tje ibon. — (ajivtxmzanji^ Jav. naam

van een klein soort van riviergarnalen.)

0J| *ri \ SB. van een rijstaar: niet digtbeladen,

slechts schaarsch bezet met korrels {verg.

<3cU(wiji\ ), en van spreken, met 6-&&a\-daar-

nevens: langzaam, zoodat de woorden niet

in een vloeijen; voorts: opengewerkt, bv.

van een opengewerkte matten zitting van een

stoel, doorzigtig, niet digt, van stqffen bv.

van taken; schaarsch bv. van de vogels ergens

(verg. (ria<Kr)\),en eindelijk de ruimte of af-

stand van de eeneplant of boom tot de ander

plant of boom, bij een aanplant; plantwijdte.
j

0J}(U9\ SB. soort van mandje, dat 0. a. bij

den koffijpluk wordt gebruikt.

QJ] *>? \ Mai. en zelden gebruikt : valsch, on-

eerlijk, bv. spelen.

en &JI *"*} 2 \ SB. vuil, smerig van het gelaat.

^^(K»T9?, besmeerd, van iemand^ doelende

op zijn gelaat.

0JI2*>?2\ SB. I. een, onverschillig waarvan

gemaakte bv. gedraaide en vervolgens in olie

gedoopte pit (een om een stokge gewonden

en vervolgens in olie gedoopte lap is de meest

gewone vorm), om de lichtm of het licht mee

aantesteken of wet om eventjes mee heen te

loopen naar een ander vertrek, bv. om van

daar iets te halen. — e^^nrm zie aid.—

II. *»*-m\ SB. trechter.

1
O? &J) (LA \ SB. knipoogen, met de 00-

gen knippen, omdat het licht te hel is, bv.

als men uit een donkere kamer in het licht

komt. Verg. m? tCa$ cut tin
\*§ffi*2JI*

OJ}niaJi\ SB. op zijn hoede zijn, op zijn

qui vive zijn, op zijn hoede en klaar zijn

door alles wat men noodig zou kunnen hebben,

bij zich te heblen). Verg. <w>-#»jf\\

0J7 2 0} *T> &b \ SB. van een aantal personen

die bij elkaar warm, bv. van velen, die naar
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iete stonden of zaten te kijken, van een leper

enz. zeer gedund, tot op nagenoeg de helit

verminderd.

OJ) ni (KYI \ SB. mand van ruw zaamgevloch-

ten bamboe. Rg. K.

(HI (Ul (KYI t&n/j N zw ^^ m2A*

<rj(*J)(n
<rvi ai <vn p\ ^^^o^n SB. met

de lippen weggetrokken, zoodat de tanden

te zien zijn. Verg. ^|«|fm^> en g^^w

OJI nfi (LH (Kl (I \ naam van een grooten en

prach/igen boom, behoorende tot het geslacht

der vijgenboomen: de waringin.

£5?
O a 0/

(KYI f)\ ZVa, <n(Ki)<HriJl\\ (£ni*rn^(Kn\ zva. <q

a a/
(H71 ^1 Ml W

(tJI(KYIfl\ SB. I. kom aan, wel aan; ooh:

zeg, in bv. zeg, weet jij enz. Verg. oS<cn^\

aa,ixm<*mi* (tStich\ «o>" N en aJidivmw — II. ZVa.

cn &J) (Kfl fl\ I. zva. (tJivjm nnji \ II. Verg .
<m^

\

JZ.—tntKjitHTi^i^S. Mil? (&i on %\ B. bij zich

zelf zeggen. Verg. cS<^\\ — III. Jclank-

nabootsend redewoord voor o^tn^N bv.

m (KD fm e~»n? <n an (im/l v»

<*b(KY)\ SB. stekende en benauwende pijnen

in den maag of maagstreek, soms zoo

hevig dat bewusteloosheid intreedt.

(KTI\ SB. azijn.

OJj<n<Kri\ Kw. SB. de belasting op het

pare produkt
(

1
/l0

van het produkt), die de

bevolhing in de Preanger voor de reorganisatie

van dat gewest opbragt aan haar regenten

en mindere hoofden. hi het Soekaboemiache

(regentschap Tjiandjoer) werd ze geheven door

het Gouvernement. — <L»«fn<*^»tti\ als tjoe-

ke opgebragte pare.

d 7} (KYJ P &J) (KYI P \ SB. druk in de weer zijn.

Verg . <w **•n H *™ #
NX

QJj 2 (ft (KYI ?\\ — (^2(t^f<rfMi9\ SB. lus in

een touw, bestemd om er het andereindvan

het touw doorheen te halen ; ooh sc/tertsend,

voor: het vrouwelijk schaam deel en van

daar voor vrouw, huisvrouw.

Si en (KYI (Yl (Kl P \ SB. zoo even, daar straks,

daar juist. Verg. <rS<u/??\ en «sn<wi*

0JJ (KYI/jQ£D (HYi
fj

NN T y^'WSj'W SB
-
een

stroom doorwaden.

(HI 2 am fl
(OJ12 (Kn

ft
NN—^tw^iwnfrSB.

uitslorpen, er uit zuigen, bv. een ei uit

den dop of een oester uit de school. Zie ooh

1 Verb, en Bijv."

(Ul (KYI (KYI ft\ SB. de kleine huishagedis.

(T)(*JI(KYI* (KYI /I \ SB. rammelen, snateren,
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snappen, levenmaken (verg. ^-nw*™,^).

Voorts van ganzen, eenden of kippenAeven ma-

ken, door te snateren, te Jcwaken ofte kakelen.

a Q ,.

OJJ OW QJJ (KYI \ SB. vuurvheg.

0JJ aw 2 QJ) aw 2 \ SB. oud en afgeleefd.

&J1 OW fl (UI'OW [l\ ^(^/jii^ih^p zie (Kwrn/)

nj)(Myi\ bij a<JKunj\ II.

— a3)t(Kn cmiHin\ zva. ^i i a<n2 (hw(*J) 2 OW \ onq
Cm

*^\ en (cjthj) (poo) (dcha/iw

&J) (0{YI\ zva. (urnt-Q ihni ru (Hiytw chnnt(KW\ zva.

(HKuiKrunsKKr)^. ook: op iets een kruis teeke-

nen. — In geschriften. aqji\<Kn(ciasH\ soms de

betiteling van eenvorst. Un ^majtaSt \ oj
?
<w> i^n

(j)(isti\ en iniiwn(V)(i3>\ wereldbeheerscher

,

titel van zeer groote Vorsten (Skr. tjakrawarti,

wereldbeheerscher, beheerscher van een

tjakra of rijk, dat zich uitstrekt van zee tot

zee, bepaaldelijk een titel van twaalf yorsten,

beginnende met Bharata. Jav. wdbk.)

<un \ SB. krabben van dieren ;0J1 OWW w
ook van menschen, bv. vechtende vrouwen:

een krab geven, krabben. -- oqniKn^non/f\

mvdsv. ook: vuil, met behulp van een tja-

tjakar, bij elkaar krabben of halen. —

wimjmjn bamboezen werktuig, waarmee

men vuil en derg. bij elkaar krabt of harkt.

0J> OW \\ — JT^j*^ & ^inia^ B. ZVa. pfjj.arn

niants en wn (ui -^iMi/)\ maar slechts de Pass,

vorm is in gebruik, naar het schijnt. — ^,^

-nan^ S. «* *r» <m -s* <nt^ \ B. iemand scheren

iemand bv. de knevels afscheren.— am nnm^n

(hi/j\ S. (geen B. vorm. ) mvdsv . — ^(uw?ora\

S. (rjiLi^diuniojtjfs B. scheermes.

(n&Jl Of? OW\ SB. van een bujfel, rund, geit

en sckaap: de hoef; van een kip, eend en

derg. de eigenh'jk gezegde klauw; voortsplat

woord voor voet van een mensch, en naam

van een inlandsch gebak. Verg. «o>?»m?v\

OJ) 2 OW 2 \ SB. poot (het gedeelte beneden de

knie) van een dier, maar hiervoor, volgens

K., ook wel (n(KJiiq(^n\ {verg. bov.); voorts

zva. dat laatste voor voet van een mensch.

&J)(awaw/j\ SB. bamboezen horde, wmrop

men zandy steenen en derg. transporteert,

maar die ook toel bij wijze van draagbaar

wordt gebezigd. —
^(f°^*™y?

x iemand of iets

op een tjikrak transporteeren.

03101 OW OW/jW — j*™^*™*™^ SB. iemand

den keel digtknijpen en zoo met dehand

wurgen

.

OJ) OW aw OW
fj

\ SB. 1. naam van een vogel,

die volgens den Reg. Tj. in het Maleisch
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radja oedang (een soort van ijsvogel. P.)

wordt genoemd en op vissclien aast.— 11. klank-

nabootsing van het geluid ha-ha-ha! bij scha-

terend lachen; voorts van lachen : schaterend,

dat het schatert. — a^xaiKritkmitwtKijis lachen

met het geluid ha-ha-ha! — ww^jm <wn

<Kwji\ of (3i
,

a<n(H~n(H7i(Kv
//i\

van velen : laclien

*-r a a
eyiZ , — Verg . »Jia<}iiruiKriasn<H7i(m^\ en <K))(*™

(U) (KTJ (tOl (KH fj\ klanknabootsing van het ge-

luid hi-hi-hi! bij lachen met dat geluid.

a a a O o „ O o a a a ii
,-W) mi (Hii Jfn J*2 nj n of M2 nri mj\<*<n ifn (XTy \ lacllen

met het geluid hi-hi-hi. — <& <& o£iw aw

, , a„ a a a „ a» a a a
(Hij:\ hetz.— fcn aoi crj ikti tun ,un

:p of (v>>m (Kn un kt?^ \

van velen: lachen, enz.

QJ) 2 (HH 2 QSyi fl W — Kyyihonzamp S. £^W*™,; N

B. f(Kifjni2hrmasn/j\ en (tqjj^n <k>»™^ mvdsv .)

iets nemen, lets nemen om het voor zich te

** houden, iets krijgen , halen, wegnemen,

opnemen, oprapen ; iets haltn nit de toko , ook

koopen op een vendutie; een hind of iets mee-

pakken, van den boeman gezegd, en eindelijk

iets wat (Si^on »m ? ^ *& \ accepteren , aanne-

men. — imjjgiinidasnjfipo^is van iets de oesoer

doen betalen, — ann%iKmtisnasu\ van te ver-

koopen goed, waarop men rekent een zekere

winst te zullen hebben, al dadelijk een ge-

deelte, gelijkstaande met de verwachte

winst, afnemen en gebruiken.— ^?^^«

<Kntasnji\ stilletjes wegnemen , hetzij own

te stelen, hetzij enkel om te gebruiken. —

MtvfmtKit-mrrmasn/p kaapziek, diefachtig. -

<KUjtiim2asnan/f\ mvdsv. bij herhaling (kim*™*

astij\ van een persoon. — ^imj^.ws.isw^

zva. (ici2(^2^i2'yyi2(tsr}jj\\

a f
. , a

0J? (KYI OTI (Ml <£^\ zie onder ww

(*ji (Kn arui n\ I. 4^-iin^N 8.
tgjiffi*™^

B-

iets vatten, in de hand nemen, aanvat-

ten en dan vasthouden, in de hand heb-

ben; iemands hand nemen (^<w*Vrty «»

oon-nwm^ mvdsv.)— ^^n™ !KIP $• ^Q)

*™/js B. iemand of iets vasthouden. to

(Stairuan^ SB. handvat, bv. aan een rijtuig:

de koperen boog naast het portier, waar-

aan men zich bij het instijgen met de linker-

hand vasthoudt, voorts met «o>*™o^n er

ndvens in gebruik: iemands onderhoon'gheid,

de afdeeling, het distrikt of dorp waarover

hij gesteld is.

2e aQ<i*£n(rujis 8. (jQ}m^ £> iemand of iets

aanhouden; iemand oppakken, arresteren

(verg. ^jo^^n), voorts: iemand of iets on-
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der zijn beheer hebben, als chef onder zich

hebben. ((tq/iaji^ru/is en aq/j(uiaji\ mvdsv.)

B. in dienst zijn. ^ttfn^rq^s en ^(waa

(&i<rvtji\ hetz, — (miika(mjj(twaj^o^)(Lt'i^\ en van

een aanzie'nlijke: ammmum ^?^m <m ?\ een

geheim of geheimen kunnen bewaren.

aj)(QaQirviji\ zooveel als men omvatten

kan met duim en voorvinger, bv. van een

paal. Verg aJKikdtmiru^ (KvasniHiwiijs en ifJiaji

0J) (KYI arui [j\ SB. aSwnauN het oudste kind,

in een gezin.

OJj(KYl (tfXJI n\ I. SB. van een plek gronds : vol

met bv. gras; van het aardrijk: vol met

gewassen, planten en derg. Voorts oyo<y<nyi*

voorspoedig zijn, gelukkig zijn bv. met viach-

vangen, nit visschen zijnde. — dwa^n^iruitn/js

opbrengst van aanplantingen, vruchtboomen,

enz. ook van een veld, bv. van em hoema. — 11.

( aj) (xn en* 7 s m <*n <ku <*y*j\ ^ in sommige streken,

zva. mi
(fy en & iMiobi

*

mji* K.)

<yjOJ) (Kyi 2 arm n w _ ^•^•roiaj*^ SB.

knieholte

.

<S5l (HYI (KYlfj \\ — ajit&t&trnjis SB. gebrek aan

pare en rijst ; ergens schaarscbte heerscben

of zijn van pare en rijst; duur zijn van

de pare en rijst ergens.

OJ (Ul (KYI (I (KYI (KYI fl \ zva. <*p>»™jl^ i. maar

dechts voor het bestijgen van een diet.

QJI (KYI (Ut/)\ SB. zooals dat behoort en past,

bv. van zich kleeden of gekleed zijn ; er goed

uitzien; een goed figuur maken.

(*JI (KYI (L/I/J \ Zie ay<Ky<uiJl\\

(Ul (KYI (Ui n\ S. ^iw^ B. voldoende, toe-

reikend, genoeg. — *^^^ N S. ^»"?<l^\

B. in iets (voldoende) voorzien.— jjjmjjj? <k^\

S. aQjiKT)£i2(m^\ B. lets (in voldoende hoeveeU

heid) bijv. voedsel en deksel verstrekken. —

rtjy (h n aji (EJ\ \ zie "H^^— "il'T!^ r?'*7/
X U1^eenen

of weggeven op een onverstandige wijze,

zoodat men ten slotte zelf niets houdt.

ten (KYIS SB. vonder; smal bruggetje, slechU

door voetgangers tepasseren. — g^*^ N over

een vonder gaan — njiCKiKcm^iasn^ de bam-

boe, waarmee de nok van een inlandsch

huis over de gebeele lengte wordt bedekt,

ter bevestiging van de uiteinden van de

oesoeks.

0JI OSYI
fl\

I. klanknabootmid redewoord voor

tpem^y stappen bv. uit de boot op hetschip,

het huis binnen, enz. II. <k» <tsn^*7?
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•o,*,.^ hetzij hetzij; het moge zijn
j

^%, die men opdeed. Verg: «im<* -

het moge zijn. Bv: v™?^™^^ \

2 ic/»offrf nadoen. - j^j^n ien

o
n-jt asn/i mn a./n (Hi ? n wn ^1 ;,~' * <£*

>

Nx naa; en.

Si amp- en zoo ook ^^ klankna-
\

M 0^\ L SB iemands zeggen; zeggen, spre

bootsingen van het sjilpen van een vogel en het

piepen van een muis. — •^,^ >

'|" fl50 N piepen,

sjilpen. — Mlrv^nSiit)^ mvdsv. {van een

veelheid) hetz.

(n(ttl OSYi fj\ 1. SB. verf.— «|wn^w |i:»f' ver-

ver.- Q<y™ M»
/I

N
(
Pass. '?> ^ a

-

> fc»fl
J
verven

.

—

II. Zie vjiuvjWKn/iw
!

|

OJi OSYJ \ SB. het loon in pare, flfotf 6'«z *> (u m,?
\

in sommige gevallen ontvangt. [Verg. het
\

Mai. jSLa., %* P.) —
;^fT & eten

ken. - x\j\^sn^niui^\ over iemand of iets spre-

ken. £ni3i(isn\ hetz. maar over een hep. persoon

of zaak. — xjig^i?^
b

K^(Li(m^i!^^i^\ kort

maar veel zeg^end; in weinig woorden veel

zeggen. — *ma<n<*sn\ daaru. ^r^i^K*??^^

wordt verhaald.

IT. Ktv. vier (SJcr. tjatoer); SB. schaakspel.

*->^w?.t5WN schaken, schaakspe'en. (Skr.

tjatoerangga. Jav. WdbJc). - m^w

<u) nsrj \ schaakbord

.

ci^V °>f

a /
(VI (LJI (HI ~ 1 * > (HI

,.. , 7 . 7 I QJi(nfaSY} (KYiflW — MMuvniM^ SB. met
hep. rijst met ivat daarbij behoort, als men

j

I \^_S> cUf d( u "

bv. zegt: fa^Mitti^^ofwei™** j

duim en vinger knippen, zoodat het ge-

!

*

<Hi/j(isn(vi(Hi^ dat *tneer gebruikelijk is, ook wel

voor eten, vreten van een dier;als ^^uumjis

van menschen wordt gebezigd is het zva. g^*^

xoaar dit niet hep. den zinheeft van rijste-

ferit _ Be P. B. en B. L. vormen

van ^a/i^ z
VJ
n dezelfde als die van xn<un<«n

(Kytw Verg. <£»<wn en m^m^w

55j asn \\ — <^U»n SB. 1. van iemand iets voor-

spellen of voorzeggen, op grond van onder-

£Sl 0577 (KYi ff\ SB. het haakje aan de iCavfashw

Krm?,j
v3.iiHw^N naam van een gewas^ waar-

van de vruchtkorrels ivorden gegeten.

(Ul OSYi 2 (KYI /) W — w^^fyKn**™/!^ z™ on êr

tJitufCH-n (vu^/jw

(St OSYi (KYifl \\ - ^«jw^ n SB
-
drukkeD

'
Vm

een boek en van lijnwaden; gieten vanhogeU

en .CTumA-nMf ooJc.goud.zUver of kopertot

munt slaan.—"»8*»»ro«Jf* vorm, waarn
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lets gemaakt ofgegoten wordt. — 6~b9i»o?_iA-r>0o>

b»Kw^ gedrakte letter; drukletter.

QJ] (ISY) (KH
ff

\ SB. voorheen de bmaming voor

een distrikt. — (hri(ui(ruiKj<i,y)(iwji\ tegenwoor-

dig in onbruik geraakten titel voor een dis-

triktshoofd. Verg. wmjow

(M OSH (KYI ff\
smalle houten of bamboezen

spatel. ooaam<H-n/f\ daarmee omroeren of

opscheppen

.

&J1 asrj £57? n w — aqji^n(b,t)/j\ SB. iets opteeke-

nen, aanteekenen; lets voorloopig, om het

naderhand te bevestigen, zooals dat behoort

of om het niet te behoeven vast te houden,

maar ook wel om het zoo te latent blijven, ah

men zich de moeite van het, bv. vastnaaijen

niet toil geven, vaststeken, vastspelden,

vastbinden. — aqnash^(Hi6^»aSi\ iets ont-

houden, in zijn geheugen bewaren,^ in

gedachten houden.

QJ) ciSYI OSYl [I \ SB. zie (3^*<&i6^k<&i* onder 6^*t&iw

/KTfl,tsi7ft5»*ffo^ N met een tjatoet (de haren van)

den baard of wel andere op het gelaut ver-

spreide haren uittrekken.

(*n asrn asn/j\\ — (maasnasn^ SB. overnemen,

ieU overnemen uit een boek of geschrift .

<*JiaSY)\ SB. gevelde of zonder toedoen van

den mensch omgevallen, bv. door een rimer
,

die buiten haar oevers trad ontwortelden groote

boom. — <w> «s» sLin 2 im z \ de melkweg— *a am

(unaj)^ zva. MH'rttunay.^ zie bij iwnw

#3? (Kfl if \ (Hiajy n en <rj »o» chi/i \ klanknabootsende

woordjes voor het gesis of sissen van iets,

bv. van een droppel vet, die nit het vleesch, dat

men roostert, in het vuur valt,ofwelvanden

droppel water die op heet ijzer valt; enz. —

Kyi kjt (him
,/j ^ ariji

rr\(i?Laji^\ en on chnn^ni (rjhj) (Kn^\

sissen bv. van het vette vleesch dat men roos"

tert, of reel van den visch, dien men met olie

of boter in de pan braadt.

&JJ (hJi fl \ en iHij: -n a
3j
m/j \ zie &n m// n\

OfJ @J) (M) ft \ en /7*^'7 rT,'7^ x zie (tixw/jw

&JI 2 OJi ff\ redewoord voor ttqnz run^n^ en

&J) CM) 2 ®JI \ zie bij Si \ aldaar Sio asn w

QJi (Ul \ SB. een tegenzin 0/afkeer hebben van

iemand of iets; een pik hebben op iemand.

Verg. <n xn <ui w — <m un (Ui qJi cui ~z#mti tji<ui\ bv.

van man en vrouw: een in alle opzigten van

hart en zin. — m (uiaji anj^\ of ukuhkijivkkijis

njiftjj&Ji on /1 ay ru q \ of (Ui (ui»yvi taa ap ru q \ zva.

rj) 7u t
\ de twee laatste bezigt men, met nadruk.

sprekende, als mm iets nitdrukkelijk verbiedt.
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OJ} cnOJ) (Tf (hO\ SB. maar als mooijer woord

gebruikt men .urnmm^ maagd. — g^*7 o

<n;hn6^*(Ki/i y een maagd beslapen.

^^Tw—^SS, SB. brok, brokje, stuk,

stukje papier, lijnwaad of derg.; fig. wel voor

oor, bv. ah men een kind beknort, omdat het

niet doet wat het men het zegt te doen.

0J? 2 OJ) <KT) fj \ SB . kerf, keep, insnede .
—

w]dv)(w/i\ in iets, bv. in een stok een kerf

of insnede maken

.

(Tf
(*! &J) 2 (HY) fj W — fn.3^tn(Kl}.vi?-Knff\ S. ^ g?^

B. zich liet achterste wasschen na een

ontlasting

.

QJ) OJ) RSY) /} \ SB. stuk lijnwaad, genmenlijk

een karembong, dat, om de lendenen ge-

slagen, terwijl het eind, tusschen de beenen

door opgehaald, van achteren weer werdin-

gestoken, — dient tot bedekking van de

schaamdeelen ; ook de samping wordt wel zoo,

door die tusschen de beenen door op te halen en

can achteren bij den gordel toeer in te steken,

als tjawet gebezigd. — £> w b) nsnp met een

liziQtsnji om. — (nyi to <vn/j\ van den staart

\

j

van een hond, die angstig is: tusschen de

beenen . - - <*nn to nsn (m/f n iemand een <w> <t» «s>i
q

aandoen, of zijn kleedje tusschen de bee-

nen doorhalen, en van achteren vastma-

ken. — aqjjiQ^nnnip een karembong of de

samping als whtasn/i bezigen. Verg . <&

ujtisn/jw

OJ} OJ) (ISY) fi w — Mjj(Ci(u>i)jf\ SB. knijpen, met

de nagels ; ook ; van iets, bv . van een stuk

rhnnsnta^ een brokje afknijpen, afhalen.

Verg . » >> ^ tn ,-*/ rujj \s — tha/i Si n>n m/i \ mvdsv .

(herhaaldelijk knijptn, ook van lets herhaal-

delijk brokjes afknijpen of afhalen); voorts

:

iets bv. brood brokkelen. — ' ^i<mn<8t 0^1290^

voor iemand iets bv . brood brokkelen; enz.

&JI 2 19 *0 (ISY)/) \ SB. grof rood aarden scho-

teltje, waarin de wklrLij wordt gereed

gemaakt en doorgaans ook voorgediend.

—

ru*m(ui2(nMK»/i* het houten werktuigje,

waarmee de iKi&arup in de w»?^^i«isn^\

wordt fijngewreven. — «fl^ 0/ m ^™^\

en m "7 y 'i ¥> ? w/f N hetz

.

QJ}(U*(M/j\\ — mmS}-™^ SB. klaarmaken,

in gereedheid brengen van iets of van het-

geen op een zeker tijdstip klaar zal moeten

zijn en dan zal worden gebruikt; hep, ook

eten klaar maken, het eten klaar maken. -

aavn&M^ klaar, gereed; klaar zijn. -—

<huiSkkq ^lanp voor iemand, die verwacht
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wordt, lets, moral eten klaar maken, in

gereedheid brengen. — ^oa^M^ iets,

vooral eten voor iemand, die verwacht wordt,

klaarmaken

.

I

OJ) en (U) (*\A fH W —Mywviru^ SB. iemand of \

lets met de klauwen aangrijpen, grijpen,

j

van den tijger.
j

i

(HI 2 01 (U) Wl fl \ SB. m ? 7) o ?u -b» A* / uji \ iets
j

anders als ^«?\ 6r. lalab of sommige
j

|

onrijpe vruchten, gedoopt of gestipt in
j

i

een m <&* *]*/}^ — *2tf * "? V1 rL̂
ff N ^s ov • onri/jpe

j

vruchten doopen of stippen in een ^g»

rvi/jw — Verg. (mjlt<t\nA*mj\\ en thnnga^gru^

OJI (Ul (Ul/I \\ — (mjjajia^j\ SB. iets afkeuren

of laken; aanmerking maken op iemand

of iets; iemand attent maken op een gebrek,

of op iets wat verkeerd is in zijn gedrag

of woorden.

&J1 (Ul (UUI (UUI 2 (UUI fl \ SB. zich bevinden

alleen of met zijn beiden in een huis of op

een eenzame plaats.

aruifi\ SB. van zichwerpen, wegwerpen,

uit de hand werpen, bv. zijn zwaard; ook

achterlaten, aan zich zelf overlaten, bv.

het kind dot men bvj zich heeft. Als redewoord

voor o<w>f<k7^\ en (hn(rnMi<Hi^\ is het onvet-

taalbaar. — wtKstiuwwp zich ontdoen van

zijn gewaad, bv. oorlogsgewaad. ~- «oi^<rt/>??<-^\

gelaten worden, gegeven worden, voor

den geboden prijs. — ^^^ s los, loslaten,

en van geld of eten: uitgegeven, verbruikt,

binnen een zeker tijdsverloop

.

(*JI arm \ SB. soort karembong, smal en van

roode /ijde.

QJI ariJI\ SB. of B. van hart of gemoed: ge-

kwetst, gegriefd. - .im<£snnji\ zva. Mrw^en

mvckj) rvi^i.7UKifj\ ook: iets, dat niet in den

haak is, bv . G-s* chn gaji^^a, <lm (kyi fa t vi \ er

is al iets dat niet in den haak is, ofwel:

ze liggen al met mekaar overhoop.

&J} 2 CiriA \ S.(&(8i*uj\ B. OOr. — ^mrunrfitxa

aa$<6nt(Kiji\ spreekw . geloof slaan aan alles

wat de menschen zeggen. Voorts £>

?

v& \ SB.

oor, handvatsel.

(Hi arm \ SB. de hoorn van een rhinoceros

.

Sh\ tjoeld, een kuif.

(HI az]2 9\ S. 3^2jj(hn/f\ B. slaap, die zich

onder het slapen in de ooghoeken vormt; ook

het vuil, dat zich vooral ook daar zet als

men zeere oogen heeft.

(HI QZ] 2 (UYI (KYI j) \N — aji(w<mi<L7i(KTt(Kiji\ S.

smakelijk, met smaak van eten.
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0j) 2 <WI 2 (UYt 2 (*m [) \ SB. zich bepalen tot
;

toekijken of wel tot toehooren.
|

(U)(rui(tn\ S.MjqMMJI" B. broek — .m-»j
j

<wi fm iUv^\ volg. Reg. Tj. P, #«ww o/? Soemedang S.
\

I

m (htjI
\ zonder broek aari . - ^ rui ™ *» i &i^ n

j

lange, wijde, tot op de voeten neerhan-
|

gende broek; ooh een zoogenaamde nacht-
j

broek. — ajjru^iLnrniKnthn^ korte met tot

aan de knieen reikende broek. — wrum
\

jji(uithn/i\ zoo noemt men wel een op Europe?ehe
j

wijze gemaakte broek. Verg. mmwmji*
j

(H)(ru/(M1\ en gewoonlijh ^»l^\ SB. zich i

ongepast aanstellen, zich ongeoorloofde
j

vrijheden veroorloven tegenover meerderen
j

of personen aan wie men eerbied schuldig is.
j

Verg . &h mi mi !}\\ i

W (TUI &J) P \ SB. de asch aau of van een sigaar
\

of oedoed. Verg. &,i<Hnw

0v# (CJ(^J)\ zva. (3^a.(ik\\ (irtttviM) wig. K.)

2&0JJ 2 \ SB. (£1 >W) t un c- *rn <£) cm rui/} en <l i <

\

steeds aan het verhuizen zijn. — <®$*j xvn

c_<e? »^*o? opm ivi/i*™ «« ? n bij de heele wereld

in of aan loopen , om overal maar even-

tjes te blijven.

^ (H
^/l N 1- SB. stappen in een riytuig, draag-

stoel of boot, stijgen, ofeen schip ofpaard; ooh

sonis onvertaalbaar redewoord, bv. voor het zich

werpen (<z:-i»o.n.-»jjA op een paard of buffet ;enz.

II. klanknabootsend woordje voor het val-

len van een druppel . >~>
fj»*< » }f^f

mJ N of ™ 1J>

tnjjKi tov!f\ SB. een druppel .
— ^ *»;»_»

/f^^

in een druppel vallen, drnppen, bv. van

de olie, die zich onder aan het reservoir van

een lamp verzamelde. ^^V^i^Sif^JP (^ass '

.?S <w» *n i\ .w» ikti an <i\ of *S K) -ten f)
fui (man/fw) neer-

druppelen, in druppels neervallen, bv. van

den regen, die door een lek in het dak dringt;

ooh: iemand of iets bedruppelen ; iemand iets

iu druppelen. — ^^^*f^?fC/
N *eis ^oen

neer druppelen; iets bij druppels aan ie-

mand ingeven. — Pass. ™^»Q™$lg(Hl^

Of ^KIK^JOI^^NN

OJi QUI (HV ft W — M'^W / ^^^

SB. viug van bevatting. Verg. &^.<unAM^

en ash^i(vt<m/f\i

OJ) (TUI (KYI [)
\ zie ^^ (&^\en ^^(Kn/jw (K5I

OJ) arvj (tin ft W — ^l^yn SB. roepen. —

ftfr] <"* <£»<"" vader roepen, vader zeggen

tot »»rf.-^i|^J^/jJ| :"|^^ 8-

ow^ B. iemand roepen, ontbieden, roepen
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/

a

Qffi te komen. — <y^(UirLi(Hn(Hiji\ tHinnjt ap\

mvdsv. twee of meer ptrsonen roepen om te

komen; enz.)— thi<kji(ruiKrnm/f\ SB. bij herha-

ling roepen, aanhoudend roepen, bv. opdat

iemand zal komen, of wel zooals de ronde

}

s avonds doet, door Jierhaaldelijk mw^*\ te

roepen; enz. — Litfhjjri/inrnhnji^ SB. het roe-

pen, iemands roepen. — iq&injiMn/i* roepen,

ook van iemands stem, ah men dea persoon

zelf niet zlet . — <m 2 <kh :iJ) rhi k?j £j an rut ifii \
';

(Hi (l <k\j}£ r^Cci

van een naam: bekend in ieder dorp, overal

bekerd. — anid'^^n,i.uri(3^ri.(tji!hn/i (3~^hui(K1/j\

van iemand: heide en ver bekend. — mm

pM^f*™^ SB. een ^fstand, gelijk aan dien,

waarop men iemand kan beroepen. —

Verg : cki (U iei <n 1C1 (M (U (i7jo ? jt Mi/j w (Vi thhn oji
$

o . o
tun (fQt ihnjj^ en M (U f) 177 IK 2 (Ul HI 2 on/i w

&H 2 (KYI n \\ — fy^wp SB. wakker lig-

gen, liggen met de oogen open. — njtuuyi

a£i*<HWfl\ van de oogen van iemand, die wakker

ligt: open; heen en weer dwalen.— SH(w°i

«^?ff^7^\ flikkeren, flonk<-ren van diamanten

en van de sterren.- Verg. SiwriikHujis .wnaoj

a O a / a /
W93)(L/ijl\ cm trui cm (cr\ en xrnnrirLi run iu ? otu ttm n\\

<K\j

(Uj OfXJl (KYIfl\ SB, Het volk meent dat onder

ieder groot steenev, gebouw (cm ah 2) of ander

groot werk, bv. brug, bij den bouw, een men-

schennoofd wordt beqraven. (Het begraven, onder

het in aanbouw zijnde kuis, van den kop van een

geit of van een kip, door vermogenden van een

buffelkop, is nog ten huidigen dage gebruikelijk).

De personen, die door den boitwlieer zouden

worden uitgezonden, om een menschen-

hoofd te bemagtigen, hedoelt men met

^it/urijjs ah men zich nitdrnkt bv. alsvolgt:

CY .00
,1:1 ) (Ki (hii ? mi (K.i 1:1 ? f.7 m ? 007 rut um £? <hn n:i mi n Mn \

cm ? w(3JyuM a.y .«* uy 7
1

j ik m, iziw Voorts gebruiht

men ^u^|\ i. d. z. van de boeman; ook

vond ik -het nog gebezigd, waar wij zou-

den zeggen menschenmoordFr, menschen-

slagter of menscheneter.

OJI 2 en orui aai fj \\ — Mug^juKnji^ SB. spa-

nen, speten, met een spaan uitsteken.—

mi^iVfnrLiihctijp spaan, spaantje, spatel.

OJI 2 (YUI 2 (KYI fj \\ —. i^zrvnM^ SB. naar of

• in of door ieh steken met iets, dat echter

niet scherp be/weft te zijn. Pass, ook

(hni& ? -ru t iKW/fw — [hqj)dru2(HH^\mvdsV. (kef'

liaaldelijk steken.) — cmntvu)?A\w?|\ et%'

steken of duwen enz. — ^^^^»m<t57?^9£

<rS<KW0\ ten opzigte van iemand zich gedra-

gen alsof deze doof of blind of welbeide is.
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Deze spreekw. wordt gebezigd, bv. van hem,

die voorgevende nieis te hebben, zijn huisge-

noot, die het tegendeel weet, niets meedeelt

van zijn £i«Wiw»\\ Ook van hem* die iemand

in het qezigt zegt dat hij diem zoon, in het

algemeen iemand, die den toegesprokene dier-

baar is, zal dooden of kwaaddoen, ens.

Sl(TVI(KYI\ SB. ongeluk, onheil; ongeluk-

kig, door een ongeluk of ramp getroften.

.K-wrwi:?M<wT>G-£*!N^\ hetz. <3^k<*M-lCnaJI(tU(KVI

'3^aaji\ er heeft een ongeluk plaats gehad.—

u(^} (rut (Kn6^ an^ ongeluk of onheil dat

dreigt of boven het hoofd hangt; ongeluk

of onheil, dat hem dreigt of wacht. —

cHMYLiunihmtw^ iemand een ongeluk be-

zorgen; iemand in het onheil storten.

(Modi (KYI \ SB. diefachtig; stelen, kapen

(Skr. tjalaka, bedrieger, en tjalika zon regel-

matig Jietzelfde beteekenen. Prof Kern. —

tjaurikd, dieverij. Jav. rvdbk.). Voorts boos-

aardig, plaagziek, zoodat men zijn slagtoffer

beschaamd maakt, zich doet schamm, bv. door

hem
ty

Hbijzijn van anderen, den hoofddoeJc

van 'tfooofd te trekken. — ^wrS*™^*^

diefstal, dieverij, oneerlijkheid, schelmerij.

tyflO? on/1 (n am (YUI (KYI (I \ SB. van iets, dat

zich op grooten afstavd bevindt: flauw, ondui-

delijk gezien toorden; onduidelijk zigtbaar;

even te onderscheiden, door den afstand.

&
. o

#JJ (YUI (KYI CC\ 2 (KYI fi \ zie iJt^inijjw

OJj (YUI (KYI OSY) (KYIfl\\ — izimanjiwntsnwnaaj^

SB. van lacken: schateren, schaterend, dat

het schaterde.

§5|2 QE)2 (KM OSY12 (KYI fl\ SB. *M<m.2W2

bit 2 >xr) c-. Ki ?;r j \ daam . m\J\ t <£2* «*> ? *>n 2 <kw -s*."n

\

of Lq ? -ri oftn 2(^i 2 -^n g t^hfihitp schateren van

'tlachen, lachen dat het schatert. —

;fJ?<$ttt2fo2(&2MWteri2(hrria-nji\ hetz. m^aar ge-

durende eenige oogenblikken

.

(?JI 2 (YUI (ISYI fl \ SB. kol van een paard, buf-

fet ens. ook: een kol hebben van zoo'ndier.

(*JI 2 (VI (YUI aSYl n \\ — in/j^m^Mp SB. iets

bestrijken met iets bv. nwdder; op iets als

een plank, muur of lei met den natten of be-

smeerden vinger een veeg geven.

(HI (CI OSY) \ of .*>?«sw k knnstterm, van de jouge

pare als die zoo ver is dat de aren zich

beginnen te vertoonen.

(*JI (YUl (IFYI (KYI (I \ SB. ongemanierd.— Verg.

bij w»«jjmN

0JJ (JC) OSY! OSYI fj V en aijaviasii osnq-
O

\ zva. <*» <Q.

o
nri(isti(hi}/f\ en, itQjian'rjasrinsi^^w
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w) OS? (n nsti asn fi \ SB. steken van ten bij

of wesp; ook wel voor: bijten van eeti mier en

derq; ah redewoord voor ^touta.^ is het

onvertaalbaar . — rnjiiui^iisniW)^ bezigtmenom

nit te drukken wot hij voelt, die wordt gestoJcen.

a
&J) (TV) (Ui \ een wort van specht

.

a^caicui (Kn ft

\

' ^ a
ZW ^<ici:hrifj\\

a q a
OJI cnj) (&} OSY) /) \ SB. zich onaangename

aardigheden veroorlooven, aardig willen

zijn door middel van plagen; ook: vrij,

vrijpostig, astrant. Verg. wruh-nw

(?J) arm am 2 \ zie wamiw

QJ) 2 Cnj} 2 am 2 Om fl \ Zie ay ru <ri w

(*J) anj) \\ — i.ri-iru\ of :uicirnu\ SB. zekere,

tegenwoordig afgescJiafte, politiedienaren,

die betaald werden uit de ijoeJce en met ra-

hajats. - <hti w 7xi ^nn nj \ kruisboot. - &n^ ru \

patjalang zijn, als patjalang dienstdoen.

OJ) OTUJ \ SB. een muziekimtrument . Het zijn

eenige stukken bamboe, opgehangen in dier

voege dat het geheel lijkt op een ladder. Op

deze bamboezen wordt gestagen.

QJi OTVi 2 \ SB. niet komen tot aan den rand

van de wadah; niet vol van de wadah. Voorts

van de oogen: diep in het hoofd liggen.

<n 0J7 en orvi \ SB. wild varken. — n^^^ru

(umM\ jij varken! jou zvvijn! — ^Miwgo>

vj ru hi Mjj Spaarpot. — ^»o)^»o«^u<c'i<nt| N

hetz. — rrl^l/
l'

r
}
:Ka *7 rL/ aj/ £? *2A

N 6^ *n een

spaarpot doeu, opsparen. ^^m^uo

(Ki/js hetz.

0J? 2 0(\J) 2 \\ — mjit*ut\ Jav. zva. .*?.ri/i\
N — w™ ?

.ruM.f;nvf:ia\ van iemand: zijn uiterlijk be-

driegt; in het algemeen van iemand of iets:

iemand bedriegen, misleiden t. w. door uiter-

lijk of voorkomen. Verg. •E'l.iunsnKnlzA-ntm^w

QJ1 (TU) OJ7 (TU1 \\ — Nnruhgjjnh SB. iets bijv.

iemands gelaat besmeeren, bv. met roet.

&JI orU) QJJ \ naam van een balingbinrj soort. Reg. Tj.

%< *<

OJ1 cru) 2 (*JI 2 \ SB. gevlochten langwerpig

mandje waarin men een kip iransporteert,

en dat geiooonUjk aan een draagstok wordt

gedragen. Het mandje is zoo laag dat de

kip niet Jean staatt. — iHi/iau

i

(^ji 2 kioJt/f\ een

Jap in een tjalongtjong doen. Be Pass, vorm

ook: in een tjalongtjong zitten, van een kip.

0JJ 03J2aJ)\ zie bij a%\\

QJ) nrvi 0J? (*J) asr̂ [I ^ SB- niet rustig kunnen

blijven zitten, maar ieder oogenblik op-

springen en heen en weer Loopen.

(*J) anui am 2 (KTj/j \ SB. het hoofd opheffen

en opgeheven houden; van beesten: den
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kop opheffen; van eenpaard: kimsiIterin voor:

het lioofd ophouden, ierioijl het wordt be-

reden. Verg. &h-yn%\ m vhnrntrviqw

(HI (VI (d \ zie aS^Nx

U
(U) arm &n OJIfj \ SB. met open mond, met

den mond wijd open; den mond wijd

open doen. Rg . K. — Very. rhi7i.?w

(UJ aui 001 \ SB. lomp, ongemanierd, onbe-

leefd, hetzij omdat men geen manieren kent^

hetzij omdat men met opzet zich zoo gedraagt.

Verg . ^ 2 •*'* i?<?r)d cnia w

&J} cut f) \ SB. stempel, cachet; cachet van een

brief, etiket van een flench of derg., afdruk

van een stempel of cachet ergens op (Hind,

en Beng. tjapd, stempel, druk. Prof. Kern.

Jav. Wdbk.).— <m n Dtk>)2aji!M/i\ geschreven
'

(i CMC* s —
'

ft

stuk, voorzien van een afdruk met gintjoe,

van een stempel of cachet. — inVa :u^ Pass.

,?.S(koo^\ iets stempelen, iets met een stem-

pel merken, iets merken, door er op een an-

dere wijze als graveren ofinsnijden, eenmerk,

bv. een JtandeUmerk, op aan te brengen; een

of dtrg. voorzien van een etiket. —

.moe worden; vermoeijenis; SB. geen lust

langer hebben in de betrekking, die men

bekleedt; ook van een bediende, bv. in het

stalhiecht zijn. — .1.7? »j) <^ a.4 i/u <wi^> vermoei-

jenis, vermoeidheid.

<*JJ OJj \ SB. aarden (wit of gebloemd) potje

met deksel voor pomade, voor het welrieken-

dn rijdmeel {mmY dat als blanketsel wordt

gebruikt, en derg. — lyiLpwifijyrn^ van hoorn

gemaakt doosje vooral tot berging van tabak.

<tq m vm vj.lias een dergelijk doosje van blik.

<w .146^*2M ? \ houten doosje met een spie-

geltje er boven op. — <^u^^^n naamvan

een manggasoort.

(nwnrtJiPw ay /O) <r^i<j)'rj(Lii^\ 21C *) *d) <n Li ~~i ^ \\

<3^(KJl(U^\ zva. <*oi<L00\\ Verg. ontKirniruAw

ty <*J) OJI fj \ zie (sSL^m iu/f\\

M)<n(U)\ S. <L>i!ruajuji\ B. moe, vermoeid,

0J} (U) (hO 2 (HI fj \ zie r&axasns fa'j <&w

<n(*J) rn (Ul\ SB. plat van een bord of schotel;

ondiep, vlak, niet komvormig. Verg.

(^(ajiarn fj\ SB. doornat, druipnat; ook

nat of druipnat van zweet.

(23) 00 fdJidSY) ft \\ — J3im[(uiasn<Hip volg . SOm-

migen ZVa . <m «-? (isn mji w — ahn (rit(ui(im^\ SB. te -

rugvallen van het touw van de sipattan. — -

ajpinyiMasngiH^p het over het hont gespannen

koord van de sipattan even opligten en
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dan weer loslaten, om zoo een lijn aftetee-

kenen. — ^?(^^^3<^ klappen en knap-

pen, slaan en klappen, met een kleine sweep,

een loopers zweep of derg. Zie ook "7^3*5^

0J| (T) (Ul OWf) NN — m^^^Ht SB. kauwen,

vermaien

.

flOj (Ul (KYI /f\
SB. metalen, dikwijls van zilver

vervaardigd, langwerpig doosje , waarin

men oedoeds (inl. sit/aartjes) of de ingredien-

ten daarvoor, ook wel eens de benoodigdheden

om, te kunnen sirih eten, bij zich draagt.

dj)OJ)\ SB. voorstelling, voorstelling die

men zich in zijn gemoed maakt, van let wezen

of zijn van lets of van remand (Skr. tjitta,

zin
,
gedachte) .— «y^ zich voorstellen

,

zich verbeelden.— ^^W den goeroe,

van wien men een djampe leerde, bij liet

uitspreken of prevelen daarvan, zich voor den

geest brengen, en terwijl men diens naam

bij zich zelf uitspreekt, om hulp smeeken.

QJI (Ul dSYI fj \ en gewoonlijk ao><Kj><S.iaj/\ ook wel

tuitnn&^2A s ^' tan^ zooals de smid, de

goudsmtden koperslagergebrniken.— i^jf
(Si amp

knijpen, knellen; iets met een tang of

nijper houden. Verg. <&(£<& asnjj* — ™™

o
(uasn/i\ zie 6^?M(tpjw

00? (Ul OSYI fl \ SB. in een regte lijn, regt toe

regt aan, van loopen of rennen ergens naar

toe of in een zekere rigting ; voorts: regt

op het doel aan ,
* zoodat men raakt,

scherp, goed, van ivjuqau^^tcnip en ^iim^w

Verder : vanm * w -^"> > ami \ zva. nm ia \ j nist
;

van ienmnds denkbeelden ofgedaehten : steeds

geri^t zijn op zijnwerk; van iemand: steeds

naarstig in het werk ; van het ^mjwn\\

(met zijn hop over zijde liggen) van een vlie-

ger, terwijl men hem voorttreld: vast of

vast willen blijven liggen; van iets ah het

M<M\ van een djampe: dat doen er bij zijn-

de met de geheele ziel ; zonder dat de

geest afdwaalt. — (Qa^atnans voortdurend

braaf, steeds oppassend; naarstig en met

alle aandacht, steeds met alle aandacht.

OS) M (U) (&0
f)
W — awi.ri<uasn/i SB. iets, bv.

een insekt, met iets zooals een stokje of stukje

bamboe of derg. klemmen, knellen, drukken

op iets of tegen iets van ; ook klemmen, knel-

len, van dat waarachter, waaronder of waav-

tusschen iets geklemd of gekneld wordt.

(*JI (Ul (ISYIfl\ SB. het uit vier of vijf blaadjes

bestaande dopje op de manggoe, om den

voet van den steel.
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flOl £j 2 \ SB. van aarde gebakken trekpot, zoo-

ofe <fe inlanders >mken. — Verg. *f«iK>m «*

£iEi<nJl/)\ SB. klevend, kleverig; aankle-

*5T
ven . ^V^. *3 *>'" ^// NX

OOl «-/? 0X4 fl \ SWJ ^ ' '" NN

<*JI OJI aaiJIW
" ^f^ Nineteen hap

vangen, fo. *mw& ^ Ao»<* em vli^ °f'

mug vangt. Voorts ^.ft^r ^M?™A S zeer

- ^ wwr spreken: raisonneren, kwaken.

tndJiaji (Hnjjw — i^™*™^ SB
-

smakken

met de lippen. '^T^/"!^ hets -

(H](U)(KYip L SB. losgaan, zoodai het zich

afscheidt en afealt, bv. van soldeersel ;
af-

vallen van den navelstreng en van een nagel;

uitvallen van een ergens in gevatten steen.

Verg. wtw*™^ *» 'J*"*™!*
— TL 1

owffoioji^iflx zie VI^ iL9-^n
If
w

(*JJ2(U>2 (KYlJj \ zva. *y™J™JI*
Z >*

volgens K.

ook nog: loslaten en uitvallen van de

hoornen van hoombeesten, wanneer ze of wet

tengevolge van zamsn vechten; verier van som-

mige vruc/den loslaten van den steel. — Zte

ook Mftxyi*
'

EniqaJHMJl^ SfalfiV
SR precies gelij"

ken, precies er uitzien als iemand of lets;

van iemand* gelaat: als gesneden uit dat

van zijn coder of moeder.

OJI(UI\ SB. van de /women van een buffet:

bijna horizontaal op zijdeuitstaan. Kg. K.

(Ul 2 OJ) 2 \ zva. '• » ?
•' » * ™/l N H-

frJ}OJ}\ SB. onder een verbod zijn, of met

mogen met betrekking tot lets, bv. het eten

van het een of ander, omdat het onheil

zou aanbrengen; ook niet willen weten,

met houden van lets, bv. omdat men er niet

tegen kan, het niet lust of het vreest.- n«

^

r,.wyx hetgeen iemand is verboden o/on-

geoorloofd. — ^^Wm zva. ,^™*

Verg. W^O/I" en <wo.rS\ zoomede ^^£p

Zie ook bij .m.o-iw^w

(n(*Ji(Wl\ SB. lidteeken.

QJ1(U1?\ S.
*i
™ * > ook <g.rt!dt *^r B. speek-

sel. -^ r S. n-n^ B. spuwen. -

t^^tunimjis S. xnr^^ri^ B. op iemand

of lets spuwen. — ^*j?»>*»*2^ S. -mr^

,^Awr J5. lets uitspuwen.— *jj<w?*S*^

bij herhaling spuwen. — ^»*}r^' **

spuwen, bij herhaling op den grond spu-

wen als teeken van verachting en afkeer. —
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gere in rang o/oudere vermanen . — <w» *»
?

/- '

r> ^ O O . a n
(3-za (Kianid cm nru ut i_,rt ihi e xm 2 (Kiin<n ru ,isn tun 2 v:n \

(K\j
(J (&l, ( QJ s

zva. ons: eens gezegd blijft gezegd.

<*JJ(U12(*J)(U]?\ zie fl3aa
?

NN

a
(*J) f(M1\ SB. ontrouw aan een belofte. over-

eenkomst of verbindtenis; valsch, trouweloos,

valschheid plegen, zich trouweloos ge-

dragen; bedrog, bedrog plegen; verraad,

verraderlijk (Skr. tjhidra, holligheid, ope

ning; fout, gebrek; zwakheid, zwakke

zijde. Jav. wdbh.).

(*J) <UJ (KY)
(j \ plat woord voor i».an 00k voor

O (?)nm 2 aw 2 w

ttldJl (HWfj\ ^^z?i,m
yp actaf&M^ of 5m

<w><*7^v SB. er slechts op uit zijn ora te

potten ; vrekkig, schraapzuchtig, gierig.

(n(*J}(LJ)2 (KYlfj \ zie bij ki 2 NN

(*J) 2 (Ml 2 OS71 q \\ — wgajii.ijtfasvQs naaviL van

een soort Meine kalongs.

QJl&Jl&JlftX SB. waartoe alle conglomerata

van den fijnsten zandsteen tot dengrofstenpud-

dingsteen, in het algemeen alle uit water af-

gezette steensoorten, bij gevolg kleilagen, door

den inlander gerekend icorden: tufsteen. K.

(tjyi^ajt^itrfcci^iihn^ naam van de kloof op den

grooten posticeg in de nabijheid van Soemedang.

(*J}yj(lJi
(TUiJi \ SB. een gebrekkige uitspraak

hebben, sommige letters slechts verkeerd

kunnen uitspreken, en van het spreken van

een kind,, dat sommige letters nog niet kan

uitspreken of van het spreken van iemand,

die sommige letters niet kan uitbrengen: ge-

brekkig gaan, gebrekkig zijn; met een

gebrekkige uitspraak. Verg. -^ajicrmw —.

wwy-'-awMp opzettelijk sommige letters

verkeerd uitspreken ; zich houden of aan-

stellen alsof men >o)*p^n^ NN

W2&J12(&)J\ SB. bewolkt, betrokken.

(*J)(UI%\ I zva. -n^gmjw ttnnahgs zva. *n-n

:M?!&jf\\ — IT, naam van een spel , een

dergelijk spel als .tmg.r.ns zie aldaar

.

a o
(*J}(UU)(m2(lSr)fl\ zie <&*

cyj(*J)(UUl2 asnji \\ — ^^w^,*^ SB. mee-

gesleept (door het water) bv. in een draai-

kolk. — trnrrjM),tj)osn/j\ hetz

.

a
(*JI(UU)2 (Uijj \ zva. «3 <lu 2^ x,

Q
»J}(UU

i
CEf}ff\ zie aS an 0,4*r (UVJ
(&)Jj

\ zie aS «? cap

9JVJ \ naam van een vjxm

streken wordt dezelfde vogel en ^un(tvi2\ en

&J1 OAJj \ naam van een ^ xm li? ? soort; in sommige

®Jl(&lfl\ in het Buitenzorgsche zva. cm^ tun/fw

^^?\ SB. I. matig in het eten. II SB.
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onbeduidend (zijn) wat men verdient of

kan verdienen in een niet langen tijd, als

men slechts een klein kapifaal lieeft.

&J}(&)9\\ — (tqjjfi^i/nin/j\ SB. iemand die ijlt

of buiten kennis is of wel een niet tot be-

daren te krijgen schreeuwend kind ontruk-

ken aan den boozen geest, die hier werk-

zaam is; i. to. door driemaal over lijder

of hind heentestappen of wel door na met

de hand te hebhen gestreken over eigen schaam-

deelen of zool van een voet, met diezelfde

hand te sirijken over hun gelaat. Voorts van

den tijger : een kamoening boom bepissen

,

opdat het Jiout dat hem vijandig is en dat

hij vreest, en dat dikwijls voor hecht, bv. van

een gobang, wordt gebruikt, zijn magt of in-

vloed zal verliezen ; in dergelijken sin oolc

.
van m,»nschen, en wel voor: van een plek

of boom icaa/r een bovennaluurlijke (gemeenlijk

boosaardige) krachl of magt zetelt, die doen

wijken, door er of er onder het. water te

loozeu of wel te (fnoJw

(*JjCEJl2\ SB. nutteloos, zonder nut.

Mjf\ of <wwmv7inji(m'i\ SB. met graagte

of smakelijk eien.

0J) (&)ni\ SB. valsch haar tot een staart

bij elkaar gebonden, waarmede de vrouwen

dikwijls haar kapsel aanvullen. Voorts naam

van een boom: de casuarisboom. (Skr. tja-

mara, naam van een beest^ de bos gruniens

of Tibetaanselie koe, met zeer lang haar

en lange staart; en een lange borstel, geic.

van het staarthaar van den bos gruniens

gemaakt om vliegen en andere insekten te

verjagen. Jav. todbk).

a
(*JJ

(&)ni asr) \ SB. een huisgezin hebben,

getrouwd zijn. Vera. ™ 2{tJ) 2cni*ni(U)&(cn° J J en en

<hn/j\ bij r^i\i~ri,[\\

&J} (FJJ (KY) fj\ en aan(iA{Kn^\ zie i^^^n^w

0J) (&) OSn o \ SB. iitel van een onderdistrikts

hoofd of assistentwadana.

(*Jl(&)OSY)\ z i£ bij (&w

a
(*JJ (FJI cnJi C&l (EJ)/i \ of volg. somm. ook ™<zi

iruiJi\ SB. de tranen in de oogen hebben.

Verg . KntuEi^

QJ} (Eft ^J) 9 \\ — imriw 11 _.? ^ \ zeldzaam oqj) ^ -» ? \

SB., smalen, schimpen; iemand of ^/* sma-

den; op smadelijke of verachtende wijze

zeggen tot iemand, te min denken van.

iemand, iemand te min schatten.

(U} (Efl ~ui)0\ SB. (Jav. handgemeen) wordt
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verkl.met ™<e*^ - <3«*™<«~'jr vechten

met door elkaar gemengd zijn van partijen.

<rj (*ji en (&i ~n ?^ r- ^t^^-^ of^™

v^ V M!s SB. een soort kleine njiroe.%.

QJJC&I "J12 (hO/J\ SB. van pare of van geld:

precies genoeg; onverschillig voor welh doel.

Eg.

OJ)(&l^/\ SB. gemengd, vermengd, mengen,

vermengen; omgaan met iemand; gemeene

zaak maken of onder een deken liggen met

iemand. — «^™4^W zich er onder °/

er tusschen mengen. — ^<o-^?^

iemand vereenigen met of plaatsen bij

anderen in dezelfde localiteit; iets voegen,

mengen bij of met iets anders; bij het

mm, aztaOitan^ dag (de naktoe van dien dag) en

datum (ook weldatum plus de naktoe van de maand)

zamentellen. — m**™^ vermengd. —

tu^i^xm^s alles door elkaar in plaats

van soort bij soort. - ^"^^ de
>

ver~

schillende dingen of de verschillende soorten

van een zaak door elkaar leggen, plaatsen,

enz. in plaats van soort bij soort.

fiziZCEJl -J? OTIA
fl\\

— <Jjji9vi~**iyi> SB. iets

dat heet of vuil of vies is, ten einde het

nkt met de bloote hand te moeten aanvatten,

met een boomblad of doek of wat ook, bewik-

kelen; ook: aan de kraamvrouw een ca-

deau geven. — .w^^^o/"gj»

ri^rt^ wat men gebruikt om iets, ten

einde het niet met de bloote hand te moeten

aanvatten, te bewikkelen; en het geschenk

aan een kraamvrouw, dat gemeenlijk gegeven

wordt tegelijk met het «nruuhx^

OJ} (E/l cJl 2 (Tf
(nJI 9 \ zva. .»li.™«>?-»™

OJI (&) S? (TUI (HH/J \ SB. van spreken of van

de woorden, die men bezigt: ongepast; ook

in het spreken den versckuldigden eer-

bied uit het oog verliezen; ongepaste

dingen zeggen.

OJ1(&)Si\ SB. op den kop af, vol bij tijds-

bepalingen; bv. k> *i^>^vy" "yi"
op den

kop af of voile drie maanden ; ook: precies,

op den kopaf voldoende of groot genoeg

voor iets bv. van een som gelds, om, een schuld

te kunnen betalen; van een mat, om ergens

te kunnen liggen; enz. voorts van een paard:

zonder de minste gebreken, zonder eenig

gebrek in zijn bouw.

(fri(EJ)~J>\ I. klanknabootsend woord voor

ploffen, plompen in het water. — &&**rif

SB. in het water vallen of plompen.—
"«r
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lt,
r
-M OT«. ^3«,-,f

OT«ar heP- ™bedoeU -

Verg . £Q^ - $*»$ zich in hct water

werpen of plompen; zich plompen in een

put; beter: QQ>.*jfi'V1«>^-™*'*Jk

,Q,^ iemand of ieU in bet water wer-

pen of plompen. - II **• «^«f*»

&1(EJ1~J>\ warn v.n een wort gebakjes. Verg.

Li (eji
-,'a\ II-
' 'i<

M&I-JI*-^}"^ SB - of 8. met^^
B. zich het hoofd nat maken, hetzij door

het in het water te steken ,
hetzij door

hegietm.

OJ}2CE^-J)2\ SB. naam van een soort grove

aarden kommen of kommetjes. — «yp

™ nKnoo^ met zoo'n kommetje lets uit-

meten.

£}<r}(&l~»<WJI^
SB. iets wat dient om

uts ««fer«gedrukt 0/ geklemd te houden,

ty«» trft «*»; *»• * regtopdaande plank,

die de bilik gedmkt of gekUmd hondt tegen

den stijl; de halve met een ronde opening

moraetu bamloe, die by het o<i»tj«|n

'*
met de pUtte zijde tegen een

.
iflv'S*

aan wordt gebowten, en de er in gestoken

o&MJ*«j|x met ^"JT 9^mkt hondt

'tegen de airf^** ^"Jf* EttZ-~ $1™ ~'^

een tjemped aanbrengen; 00k: klemmen,

drukken, van de i^-i*^ 9^9d -

M<&)Sl(V)(Knj\ naarn van een nangka-

soort (Artocarpm Polyphema Pers.Hasskarl).

a
OJf (€.fl (Wl ? \ zie m^.^*

OJ1(EJl<i\SB. flauw en waterachtigiwt »««;*&».

CO
<?j) ISi nj asn i) \ zva- ™<>&'*2jr*

OJi»((BI\ benaming van de bloem vandehondji.

lig. K.

MCVttKr,^ of ™<T^ SB. karwats; 00k

Cq Ul

soms voor rijtuigzweep (Pers. O^^).-

ms,W of mT^ ™t de karwats

slaan.

OJ) S> asn \ en «h#»" ™a - *»%"W m^
CO cju

^ Jav: «.&£x {Tamil sammati of sa-

matti, een Prdkret-vorm van het Skr. tjar-

majasjti. Prof. Kern. Jav. wdbk.)

OJB C&t <nJt fl\ zva. Ao^ (
mw«w«<|«^

CO <UI

ool niet langer ^8^ zijn, bv. van een

MS 2M 2 \ 55. «m iwfcr.- ^til; heel zacht

CO "^
vlietend, niet stroomend; van water, dat

men maar niet am den kook kan krijgen:
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zonder dat er beweging of werking is in

te zien of aan waartenemen.

&J} &J) OAJI n \ naam van een soort sirihplant,

die mm in de bosschen vindt, maar icaarvan

het blad slechts. als men geen ander han

krijgen, wordt gegeten.

Q31 C&V\ Mai. zva. om^?ci(m/jw

0J}2&4 2\SB. haarmaagdom kwijt, ontmaagd.

QJ) cm [)\ afk. van ^(KJinm/iw w (r)^OT^ zva.

a nm am 2 nrnji w

(^cm^w — ^j^,, SB. inhouden, bedwin-

gen, beteugelen, belieerschen; zijn harts-

togten bedwingen; beletten; verbieden,

ongeoorloofd verklaren. — j&rm?^™^

zich zelf geweld aandoen om lets niet te

doen o/iets te latm; ooh: (zijn booze lusten

en verkeerde neigingen weten te bedwin-

gen. Z.).—
- ^ot> ?iS^n hetz. — Verg . tm,

'T) w/I^ zoomede *o 477^*0?^

<*Jl om2\L S. wn*^ hetz. of B. ™&s B.

of B. L weer beter, hersteld, genezen. -

2. S. met ur-n^\ daarnevens of als B.

(iJ>(£i\ B. <umji&;\ ofS)njS^ B. L. wel-

varend, gezond, gezond zijn, wel zijn.

mvdsv.

<3J? cm (KTjn \ SB. van een rivier, op %een zeker

punt: zich in tweeen splitsen, tweearmig;

voorts van een tah .- gevorkt; ooh de lange

gaffel, die mm in iedar wachthuis vindt, en

waurvan men zich b&dient, om iemand

dien men niet aan het lijf Jean lomen, in te

vangen . — *v -ru *o am <Hn/j \ of «3 •*:n^ruiM

cmafn.p de tweesprong.

0J7 cm (HH fj \ SB. van een pa/Joel: met de bawah

zoo aangebragt, dat die met den steel een

stompen hoek maakt. Zie ooh bij nm vm asn aw

^7 cm (KYI fj \\ — ^^wn^p zva. (SrSiasnjiw

QJJ cm (HY) fj \\ — (hi -i am urn ^\ SB. iemand of een

dier wonden, van lets scherps of puntigs

dat uit den grond sieeht e?i van liggende

sc/terven, bv. doordien er op werd getrapt,

men er op viel, enz. — ™.^ fm^\ langs

dien weg gewond; ooh gewond aan de

hand, door iets zooals een doom, bv. door de

dorens van een tah, dien men aanvatte. —

Verg. wixm^vi

arj(Kl cm am fj w — ^^emem^ SB.hijtenvan

een hond. Verg. a^rqcm^cmrvijiw

^1}
Cm

OLV
Crr) Cr

Pjl^ 8B
'
Zm

'
"""W"

zoowel van werken in het alg. als van een

bepaalde verrigting

.
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OJJ OTI (Uf)\ of oo> 1*^7*1 rrw^ftcn de dikke Spaan-

sche peper. — ojimi™ww <n <& *rn^/i\ zeer kleme,

m'aar uiterstheetenprikkelende, Spaansche

peper. ^ti^^^lu^n de lange Spaan-

sche peper.

OJ) 2 /K7? \ S. (£jicm\ en <m
}

<& <ni \ B. eilieve

;

denk eens; komaan; stel eens; gesteld

dat. — (hnjj2(vm\ S. mji2x:n\ B. proberen, lets

proberen; een proefnemen met of van lets;

iemand op de proef stellen. — ^ixmawi*

icn\ S. <*pn 2 *™ wn 2 xn \ B. de proef nemen .
—

tu(K)2!ur)(3^(m/i\ proef, proefneming, proe-

ve.— <M2icn(3^MMii\ iets, wat om een proef

te nemen, wordt gedaan, gemaakt, aange-

legd, enz. proeftuin . — .&» gab act? »oi i ,o? «sn m

(nt&^Myix S. m<mriirfi<Mga^2amasniTJi^-Ki r
n&njl\

B. beproefd worden door den Heer.

Q Q

(J j \ Manknabootsend woord voor hetploffen,

plompen van iets, bv. van een groot dier, dat

in het water valt. — *&?<£» <ew\ storten, ploffen,

plompen in Jiet toater. — asniHna<jiam\ hetz.

maar hep. onbedoeld.— xna^xm\ zich in het

water werpen, zich in het water laten

vallen. — aQa$JSterpn<*aji^ in het water

plassen, van iemand die in het water is. —

S(Samifni(Hi/i\ iem. enz in het water wer-

QO„
pen. Yerg. ^''^^/fcy en »/»^^^ bij

o

rn (*J) (im 2 \\ — vfimjin7ni\ L SB. bevocbtigen,

natmaken, bv. een .gep leisterde vloer tegen

het stof; den weg besproeijen; de wielen

van een rijtuig begieten, natmaken; water

geven aan plantm en bloemen. Verg.

(mnTiiEip bij oStxe^w 2 zie xn <eji MtuLi aojfs

blj (E/I(M\\
J

CxJ

&J1 2 f nzn (KYI ft \ SB. doorweekt, bv. van den

qrond onder een tvatervat, van een mat, enz.

ooh zva. cmi(eu^\\

(*Ji con (HWftW — cmnxmiuYijis SB. aanraken

met het binnenvlak der vingertoppen of

hand; werk ter hand nemen.— M^«n^j^o\

°f cW^w^1™ (n ftJ1CL™ (t

£Jl
s S. (im"r)(ici<Ejifru^\

B. werk ter hand nemen, werken, arbeiden.

Vera, azn^htmrinji^ (Hiji^n(KnziHi^\ de hand

of handen slaan aan iets, bv. aan een

nuttig werk. — ^(rniqaJiaJi'aJixm9^xm»g,\

werken, een ieder wat hij te doen

heelt (had). — w^^o^ het

hoofd kwijt zijn, niet weten wat te

doen, met de handen in het baar zitten,

• verbijsterd .
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OJi (Cnafn n\ en tKn«^vmj\\ zva. <w>jg><»<2^ en

&J} (IZY) 2 (KYI ff \\ -— (Kijj(^r)2(Krij^\ zva. (Mfoi^itrufs

maar vooral op mond en wangen. —

aq/j{i:iig(hm(hni\ mvdsv.- (tJiiru^(KSncntasn^\ elkan-

der enz.

0JJ fUW AST? fl\\— (Hyi^rjasnjjs SB. iets, bv. de

kris, trekken, uittrekken, uitrukken.

M<waznas»/i6^A(U)%(hn\ en we/d zijn ziel ge-

scheiden van het lichaam, van een aan-

zienlijke

.

0J| (un 2 (TV) fj \ SB. dwerg. Verg. ttw^-tsnw

03} (izn 2 (KYI f)\ SB. in den grond gedreven

of gestoken paal of staak. Verg. (uioqnw

(ckki/jw — cirri mi % (isn (uh (w (irm tun /j\ huis waarvan

-de stijlen in den grond zijn gestoken,

niet op steenen of neuten staan. — ahjjxmgiKri^s

:steken in den grond; in den grond zijn ge-

stoken. — oh a (un? th?m(hnji\ iets, zooals een

paal, staak of derg. in den grond steken,

zoodat die bv. de paal regtop staat. Pass, ooh

OJJ (Cn (Hun \ SB. houten muizenval (in-

landsche)

.

OJ1 2 KM 2 \ SB. watercommunicatie , be-

staande uit een onderaardsche uitholling

Q

van den grond; duiker. — onnnch2\ onder

lets bv. onder een weg, een duiker maken. K.

&JJ \ zva. <w» (khjj w J .

&J)2\ 6^Ad3)2\ fn(U)ij)2(Kn/i\ en tunasn^\ onvertaal-

bare redewoorden voor ahn t&i
f\\
— aQj &? {6-bMoi

?

6-iA.*j)2(ci(tnji\ herhaaldelijk de (L&if maken.

Ofl (±JI (UY) \ SB. redelijk wel zijn , het redelijk

maken van een zieke.

*> a
&J} &J} \SB. takje, zijtakje van M-h ot?«<u^ rijst.

OJI (*J1 (Hl/f \ zie G^ruw

OJl&JI^Y} (Lm W — 9at^(Si<9i(L7i\ SB. vanit

iets afhandig gemaakt zijn, bestolen voor

iets zooals een hip of derg.; in het algem.

voor iets, dat niet kostbaar is.

QJ) &J) O? (ISY) (Kl/J\ een boomsoort. (Nauclea

obtusa Bl. HassJcarl.)

<&<™™<znaajf\ S.^^ B. Beg. Tj.)

de stuit.

&JI &J) (ISY) ft \ zva. <iJ)(tJi<isn/i\\[hnjj(^(isn(hn/i^ e \

i

*^^?^n zva. pyj^iasn^s en <w?/)Orti>?3^\\

OJ}2(*Jl2(isr)/j\ SB. gestoomde rijst, die

men liet in den suikerbroodachtigen

vorm, waarin ze uit de 6^£j)2(u^i<ht/i te voor-

schijn hwam; gestoomde rijst, die men

geen omroerproces liet ondergaan.

aywaiW(n<nh(cn(M/j\ zie a^^™*

HI



171 (UI2(I^JI\

QJ1<M<LM\ SB. met een kloppend hart iets

doen; bv. iemand, dien men maar half ver-

trouwt, iets laten brengen.

<MOJl(&nKi--&™«»<W SB. Pass. «S<3*5>

™^P het liebben, praten of redeneren

over iemand (een geliifd peraoon) of over

iets, dat men writing t te bezitten.

stekken, die men wil planten, inkuilen op

een vocMige plaats, om ze zoo in H leven te

houden, in afwachting bv. dat de grond,

waarop men toil planten, gereed is.

M<*b\\--<gJi™ s SB '
vastbinden, z'efo vast-

binden aan lets; ooh eendierbv. aaneenpaal

of boom vastbinden; Jig. zich vormelijk

engageren met een vrouw, door het geven

van de (utgj^iw Verg . m^w -~™»3>o»n^

dat, toaaraan iets vastgebonden is, bijv. de

paal, boom of derg. waaraan een beest

is gebonden; ook de paal of derg. met bet

touw, waarmee het beest aan dien paal is

gebonden. — cui^^^ de presenten, die een

man geeft bij een engagement, en die

als het ware het onderpand of de pry's zijn

van de verbindtenis . - Mofy™™^ paal,

boom, of derg. waaraan, ook het touw,

waarmee een dier, bijv. een buffel, geregeld

plcegt te icorden vastgebonden.

QJiaJi*<uin\ of oji^^n SB. knoop,

zooals men dien legt in een zaMoeJc om zich

iets te herinneren. — ^/li*^\ of ^p\\^y

aoj\ in lets zooals een zaJcdoeh of derg. een

knoop leggen. — ^^™**3T ^etz. en

iets vastknoopen aan iets. — ag^Md^™

rrjim^\ zich toehalen van een strik, waar-

in een dier komt; tan een vliegertouw,

dat Jcoesoet is: zich in den knoop trek-

ken.

QJ1 (KYI 2\ zva. aJi<Km<*™ji^ i. mji<Kn*^ zva.

atiifn(Kn?\ SB. kruidnagel.

QJJMYI^ SB. van iemands bouw of gestalte:

bevallig, vlug en bevallig.

0J1 (HT}\ en gew. ™™<™^ SB. drinkkommetje,

kopje. — oj>a5><8n\ een kopje bv. thee. — ogjf

w>«8rr)<£|N een blad bezetten met kopjes;

op een blad de kopjes zetten; ooh iets,bv.

olie, doen in kopjes, bv. omdat de flesschen

alle reeds vol zijn,.

Dj (KTJ\ SB. I. benaming voor de klappervrtwht,

als ze volgroeid is, maar de vleeschvorming

nog niet begon, terwijl ook de dop nog
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week is; ook van een jonge Mappervrucht,
\

leggen en dan de hand te ronden, dwz. de

om te beteekenen dat de vleeschvorming nog

niet is begonnen; bv: wtwvittmtnMiqasiiciMg

(EiiMinjicu^dsti^w II. soortnaam van een

mangga.

(*J) (KYJ nj (KYJ /} \ SB. geroosterde aron (d%

(K.Q [am (bw/i ) „ Ook volg . Rg. zva . 6-t* -n ? ikij w

f?J? (KYJ nr) (Ul 2 (KYJ f) \ naam van een vogelsoort.

0J1 <W77 09 (CI 2 \ naam van een kleinen vogel,

een soort van wielewaal.

aj)(acn ozyj/jw — ^^^^^n SB. het zil-

veren geldstuk (zoo groot mogelijk; miaver-

mogenden leenen het voor de gelegenheid) dat

in den met water gevulden *:?7?*o??v wordt

gelegd, bij het vijlen der tanden zoomede

bij het ^^^£™^<*^ als dat geschiedt

voo7' de eerste maal. — Verg. (vi(hn(i^(Etf\\

OJ}(jKn\\ —
<Kpi\*<n^ SB. zoo gevouwen van

een blad of iets dergelijks, dat er iets vloei-

baars in kan staan; voorts staan in een plas,

op een plek, icaar een kuiltje is, van het

water; bv. na een regenbui, op een stoep. —

^rCii£fri\ mvdsv. staan in plassen, en

staan in de oogenvan tranen. — a^'^hafni

(>2JI\
een bladof iets derg. zoo vouwen dat het J

^i£2p t. w. door het plat op de hand te

vingers naar boven toe zamen te brengen.

C^
G) .^(39 XX — ^(53 x SB. boogsgewijze om-

hoogstaan van de horens van een buffet.

&J7 2 f(KYJ\ SB. zeker landbouwgereedschap ; het

heeft veel van een arit maar si teat langer.

(*JJ (KYJ 2 (KYjfj \ 1. SB. afzetter, tak of loot

van een boom dien men afzet. — chnntinuwp

een tak van een boom afzetten. Verg. wwdw

II. SB. van een ring: de steen of diamant

met het stuk waarin hij gevat is. — Verg.

(V) (1511 \\

@JJ 2 (KYI 2 (KY) fi \\ ay (ei aii 1^1 z nv ? (hai/j \ en (&i op

(KMKW2 (K7)
/j \ zie ^ <£1 (Lift Z \\

(2JJ (KYJ OSYJ n \ SB. het hoofd dat gebogen was

of neerlag opligten; zich een weinig op-

rigten, van iemand die ligt; opstaan, op-

gewipt zijn, bv. van eenplank in een vloe?\—

sen (uhn (xn/i^ mvdsv. en zoo van de veeren van een

vogel: regtop gaan staan.— Verg. ajidfnanw

(*JJ (KYJ (UJ \ naam van een pandan soort (Panda-

nus furcatus RxB. Hasskarl.) van de bladen

wordt een grof soort matten gemaakt . Devol-

gende sisindirran gebruikt wel de vrouio, wier

minnaar haar voor een ander verliet; t. w.

a a a a O^n(njKut^naji(Kna^i(vtg\ ikji tm cm &j> itm <ru (tn t ten \
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afyiMVLiM(Qt(ma32cei2(KiJl\ (mm am wri (i^rii(in 2

ccn\ en waarvan de zin is: iaat item maar
s

eens naar een ander gaan, als hij in de

toekomst maar bij mij terugkomt.

OJJ (KYJ2(YUJ fJ\ SB. maar volg . (Beg. Tj. S.

i

met £!™<ru,,p B.) stijf, lam, stram, van

knieen, voeten of hand; van de knieeh bv . door

lang te hebben gezeten (sila), van de hand, door

lang, aan een stuk door te hehben geschreven;

enZt Vera. Miwruip en ^iKLsatlt^w

OJJ (KYJ (TIJI (KYJ fj \\ — ^mru(trnjj\ SB. iemand

boeijen door zijn uitgestrekte armen te bin-

den aan een in zijn nek gelegden bamboe.

(HY) (YUJ (ISYJ fj \\ — (QjifQ-Aasn^ SB. van

hart of gemoed: pijnlijk getroffen, zeer

onaangenaam aangedaan, bv, door lets dat

men hoort zeggen.

(ZJJ 2 (KYI \ SB. galopperen van een paard of

buffet.— (Hpi2iKh(hfri2Chnjf\ een paard of buffet

doen gallopperen.

<QJJ (KYJ (TJ (YUJ \ SB . naam van de vrucht van

den hawoeng palm, nadat ze werd ontdaan van

de schit. Verg . aon^.™/*

OJJ (KYI (YVt \ SB. naam van een worm, die in

de bamboe wordt gevonden. Beg. Tj. Verg.

OJJ (KYJ 2 (YUJ 2 \\ — <Hh<Kr)2(wi2\ SB. van ie

toon een zehere som afhouden; op een zeJcere

som een gedeette korten; op een betaling

die men ontvangen moet, een gedeette als

voorschot ontvangen.

0J7 (KYJ (HI ft \\ — (mn-imx^ SB. aan de uit-

einden van een draagstok een kleine inkap-

ping of insnijding maken, opdat het touw

een steunpunt zat vinden, waar het niet over-

heen han glijden; giriks (zie cm-9,»mji) wor-

den ook wel, bij wijze van verfraaijing,

(tjiitiaftlia/l^ bijv . in dezen vorm: / \

0OJ (TJ (KYJ (UJ/j \\ — ffiv^ii?^ SB
'
met ^et

achterlijf steigeren, van een paard.— Verg.

in rui (hi iiriji \ en 6

A

vj un ipjGJkny (i<n g> *n^ w — <wi

$«l*mQionji\ afgesmeten, er afgerold, ten

gevolge van het steigeren van het paard met

het achterlijf.

SjJ^j(lJJ/f\ SB. kreupel, kreupel loopen,

bv. ten gevolge van ontvangen slagen. Verg.

Q.O G)
<3?<&asnji\ vfwaMtarn/l^ <w»'$J»™# *» oJi^a^jf

(XJJ (KYJ (UJ [J \ zva. (Shrhid^jjw

(Tj QJJ (KYJ (hJJ (I \\ — (ui^(ij)(Kri^iHiji^ SB. met

zijn een van zin, van iemand met een ander,

vooral van twee personen, zooals man en vrouw,

die het behoorden te zijn'; ooh niet dezelide
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uitkomst verkrijgen , van twee personen, die

ieder voor zich lietzelfde uitrekenen.

(*JI (KYI (Ul \ naam van een heester (Morinda

citrifolia L. Hasskarl.), waarvan een roode

verfstof, ook tjangJcoedoe genoemd, wordt

verhregen. — (HpiMniq<ui<m.p iets, bv. garen,

met tjangkoedoe verven.

* O G)
(KYI (LJI \ zva. (WHyHisn/iw

&J) (KYI \ SB. de schil van vruchten, ook van

aard- en peulvruchten.— Verg. mj^i^w

&J} (KYI \\ — (hd/j ttfth SB. hetzij uit eigen beweging,

hetzij op last, te doen hebben, als zijn

aandeel hebben, voor zijn rekening hebben,

het een of ander, t. to. om er voor te zorgen

ofhet te verrigten; zijn voor lets, en van daar

ook gaan over lets, bv. over de kleeren van

zijn meester. — a<inSriamen<tj)\ zva. jSl^^M

arjMw — (hj)(Kii(m(HTjf\\ dat, waarvoor iemand

heeft te zorgen en dat zijn werk is.

W(rj(H77\ S.6^<r|Kh^ B. middellijf, middel.

(*J)2 cm P \ SB. in staat tot iets; het durven

te doen, omdat men vertroutot te zullen slagen;

er de courage hebben toe hebben ; een vijand

aandurven. Verg, Uj <pm<*5P — wflMian^

er toe in staat, bekwaam, er toe bekwaam,

in staat zijn of bekwaam genoeg zijn

om iets te doen; van een plek: bereik-

baar voor iemand. (tni(wdcni^hii(3^(im<rviji\ de

noodige kundigheden er voor hebben of

het noodige verstand er van hebben en

daardoor er toe in staat of het durven. —

a^ucm^\ zich durven te wenden tot iemand.

OJ) cm P (Ul OTI 09 \ zie «kcm^

a* as Q(HI cm\ S. iK(Niitnijf\ B. pink, kleine vinger.

&J) f CYY^ 2 CtJI fl \ en (Hjj)i(rrx2a.Ji
i
j\ zie w <m z &&* \\/ CYYI 2 (LJI (I \ en (KJjjiarnti^^ zie wcuuanji^

(*JJ am (YUl (KYI
(J

\ SB. zijn, zitten of blijven

alleen, door het zich verwijderen van den

ander of de anderen. Gaat Si cm in^\ voor-

op, dan wel zonder ^z-h^anp, Voorts:

's nachts alleen opzitten

.

OJ1 cm 2 (&lfl\ SB. hand vol van iets, zooals

rijst, koffij, zout, Jciezelaarde en derg. —

aj>a5icmt(&ifl\ een handvol. Verg. mA&
trvi^w — *oqot)2o^n van iets, zooals rijst r

koffij en derg. een handvol nemen. —

amnrj^Ji(isii2(i^(t3)am2(E^\ spreehw. ZVa. cmmn^

a z ..
(K» (Lm <K^m2 tw) (M d (up g (unp zie bij (KmajridtoTyi^

&J1 2 cm \ SB. gat of opening in den vloer

van een huis, dat op neuten staat. K.

QJI2(I012\ SB. het dunne uiteinde van

iets dat een poehoe heeft: top van een vinger,

punt van een mes of ander (u^m-m ook van
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een naald, doren, potlood, pen en derg . Voorts

maar beter «^^ voor uiteinde, uitein-

den van een stok, die bv. in het midden

icordt vastgehouden of wel van een toutc, dat

twee personm ieder bij een eind liouden. —•

9ji?m)2o?mw| top, dien men, ah voor het

doel onbruikbaar, afneemt van een boom,

waarvan men een balk wil kappen. Verg.

a
1 H ^v) anji\ en i ?» it»mg vnji w

dJ} (V) CO 9 cm \ een soort boschhoen. Be haan

heeft een ronde ham en een lei (Jav. un-iu

(Eji ~m rhi M/j) . Verg .
xr>&^ w

QJ} 001 2 \ SB. van isn an?mj ^ ^ <& \ w *ij ?

\

en derg. niet zaclit willen worden, bij het

gereedmaken, niet <^gp£7 willen worden.

03? asfw — ^STx SB. de lippen opensperren,

zoodat de opeengesloten tanden te zien

komen. — momi^ al lachende de op-

eengesloten tanden laten zien; ook ?oo,

in plaats van antwoord te geven op een vraag

die gedaan werd, den wager uitlachen; en

ook wel voor lachen, zitten te. lachen. —

Si<uiKh£n\ mvdsv. (van twee of meer per-

sonen) van (mjjo \\ Verg .
^^i^^r ^

(127 \ ZVa . xm (Cl mji n\

(£j Ctn (Kfi <&l 2 (KY)fi
\ SB. het hoofd regts

en links wenden , om te kijken of te

(ih (Cl 2 cm 2 \ of,3>jcif>n?\ SB. op de hurken

zitten, gehurkt zitten. Verg. Knixtarmw

a*
&J1 001 2 cm 2 \ zie jui xngmnw

0J7O$?\ SB. standvastig, in ^SoS^n-niM^

steeds of standvastig het goede willen;

voorts a§$i&<KH-no2/i^ met volkomen over-

gegevenheid des harten tegenover God of

zfjn mester (a^<rnM/i). —• Verg. ^«^^w

m\ blank, waarmee men eenden roept: ri-ri-ri!

HT) 2 \ ong

.

— -ru^iz of n.i2<-n?\ Jav .
twee,

c/ebr. in »oi.?S.t?^-»i?--"?N de twee kalimahs.—

cci-r)t<Kt\ of m-nt(m\ twee ambten beklee-

den; ook zva. J^gJ*

M^r7P\ (Jav. bestier, regeling, verordening;

enz. wat onder het bestuur 6f beheer

staat van iemand, zooals van de ovetheid;

enZt j
_ £j^m^ of ^r S& (

Pas8 -

KneQ^i of<™*r*^) over iemand of kts
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als vorst heerschen, iemand of iets onder

?ijn beheer hebben. — ^-n^\ a^r^am <m

y^4\Moyniq<m\Mnyniq<Hi\of<Mfri'Tifafii\ aail-

gezien, nademaal, daar, vermits, omdat;

dat; i. d. z. van dat, gew. ^ti^^n ^ dit

is dan een B. uitdrukking voor : a^rnajianqs of

ny ,tw <K7^\\

—

(viaynqs aj) <rjm q cm \ (8)/n^n^Si\

a o«
(Uinqnr)^(un\ zva. <rj^i^\ enz . — (Kn<nnq^\ z%e

ooh aldaar. o^^^^w^n ^ ^cd <r> <t/u w

<>7 2P\ ^r. £-j^ geest.— ^^j^/h^n de

geest van het noodlot, bet noodlot ; of moet

men inplaats van dit ^n

z

? lezen: otliz^? het

Arab, lauh (^ S\ tafel; zoo ja, dan

ni2{<z»{(ut(ruji\ de tafel van het noodlot.

*T7 P (U7) 0£\ \ zie T)<unMA\\

(n *>? o (HI \ zie vjni^w

*>7 P T9 P W — (umi^ni^ SB. een huis door-

snuffelen, doorzoeken i. d. z. van huiszoe-

Jcing Jiouden; met zijn velen zoeken (onver-

scliillig waar) naar iets bijv. gestolen goederen.

(LSI 2 9 (LA 2 dM ft \ SB. van tabak zva. <urg<mg

mj^P voorts van een ziehte of Jcwaal: niet

hevig, zoodat men wel eens verademiDg,

krijgt; dragelijk; en (zva. (untrSi^^Aw Beg.

nrj o nj OJUI n\ SB. van vruchten, bv. mangga's,

die nog awn den boom zitten: voor het grootste

gedeelte rijp, grootendeels rijp; ooJc: na-

genoeg zonder nitzondering mooi rood of

bruin (ah teeJcen van rijp zijn).

*r)o(&i(K)J\ Jr. ^U^ barmhartig,

genadig van God.—- <lu^o^\ Barm-

hartige! of Gij, die barmhartig zijt.

nio(&) asDjj \ Jr. iU^j genade, barm-

hartigheid van God.—- <&i n£i % awm ^ o <^ <ru % v

zva. het Jav. [(ziirhiqiurini ^(Ejiam(ru^\ teruff-

keeren tot de genade van God, een

Jrabisch-Mohammedaansche uitdrukJcing voor

overlijden. Jav. wdbk.)

ni (§ ^asYlfj \\ SB. opgehouden hebben van

den regen of met regenen.

n^S ^asflasf asnn\ zie bij t^^n

*^7 (3 ^&&J] ji \\ — a^^M^ SB. een water

doorwaden

.

07 (§ ^(U)fj \ zie m^
(IA2(§ ^k(UUljj\ SB. veel, talrijk zijn, van

iemands kinderen, van de dieren (ojuojidtpaj*

M/l\ die iemand heeft, er op nahoudt; 00k

van de dieren, zooals kippen, die men ziet

(U12(§ ^&2 (Hun N 8B- bewolkt
? betrokken;

ooh donker van den dag.
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(UI2(§Sfk2(Mfl\ zva. (s^s en <fc^w8»^\

ook SB. onwillig zijn om dingen uit te

leenen, en onwillig zijn om het te laten

zien bv. uit wees dat er lets aan zal

komeu

.

^2(5^2 (LM
f/\

SB. de vloeistof, die men

overhoudt na op fijngestampte schil van

den salam water te hebben gegoten, die

schil in dat water te hebben omgeroerd

en het mengsel te hebben doorgezijgd. -

KKLusSiiLwp een heurap doopen in m 2(3^.1

onledig houden met.o*^^^— ^mm?

nn(L)(tsn)\ zie bij <rf(u*(iitw

<ryjOJf(hJJ/f\ en m-n ij)(kij)^ zie -ni^w

rnni (U)(Wlfl\ SB. Onvertaalbaar redeicoord

VOOr ^r^uwi^tm^ ^.^m|g^c-.:w»^«i^

vf
in ^hm S,(s^> <wp Ook (zva. wu^ bv.^-n^

(Kic^iunuvKmSiA.uw K.) — ^ nqni ^m
fl\

een

ommezien to en waren ze reeds allemaal

verkocht, van een artikel, waarmee men bv.

rondgaat

.

(T)m (U) am /) \ z'ie vf
->1 .m t ™yi *

mp oni die sterk en tegen uadeelige invloeden

bestand te maken.

m (M}\ I. (Jav. 'mLv * aangezigt) iw zirSi^

S

ivwn kunstterm voor het KirnwS (als betoon

van hulde een geschenk geven), een ieder naar

zijnpositie en vermogen, door de ondergeschikten

aan een optredenden chef; bv. door de

dessahoofden aan een wadana, bij zijn op-

treden

.

II. zie G-i<Nw»\ /.

09 (El (ISY)
fl\\
— <a-n <V *snji\ SB. hout of bam-

boe of rotting bewerken of besnijden met

«£a* tarn
if of mes; met «£?<w>*™fl of mes in

hout, bamboe of rotting werken.—^
xpdsncmp en nr^^(^v?vnjl^ hetz . of cizh

|

niOJ)\ onvertaalbaar redewoord voor schreijen

of huilen, ook voor o^-n *?gi\ en xncm-nt

viMp van velen. Bv. £11%^™ 01 on .lt>-m|?

(QruD'fuMvn ^ ^stjfl^ (vn-n^M^&Mp enz.

(T)
<>7 (T) (UW \ SB. doodsch ; verlaten door den

beiconer of de bewoners; zonder vertier.

Verg . <m <l * ^

ni (Utl (Kl/J\ ongebr . — un ^^ny \ voor-

ouders, iemands voorouders.— <lj<mm?«.»<"w

-n xm (htji \ oud erfstuk

.

(UlZOSn (KYI
fl\

SB. fluim. — «n<ut<un«rij\

rochelen, een fluim o/fluimen ophalen.—

-ncij7i(KYi^2(Lfn(taij\ fluimen, spuwen.

<Yj (isn (HYlfj \ SB. kool, gloeijende of uitge-

doofde kool. — ^^^$^™^W



o
najmasnji\ 178 -ntunoMasn/isW

ze had koolzwart haar. — nrtwaayMiQ^AQM

(kit
--MdG^thn/js gloeijende of vurige kool.

*n asn 2 asn n \ SB. gewond, gekwetst, ge-

blesseerd; wond, kwetsuur.— ->i naymasn/is

op verscheiden plekken of plaatsen ge-

wond.- ^ >

»

<*?n i asn <m <n<hi?\ zich zelf kwetsen,

blesseren, wonden. a^i t^ni (^12^1 una ntK/ioji

(kii ni \ thh am «? osi? *m (L/n * rt>>J^\ £#?£ spreekw. WObdT-

vau de zin is: ook het kleinste vergrijp

brengt zijn straf (in den vorm van een

ramp of onaangenaam iets voor Item die het

bedreef) met zich. — Verg asnasnw

*Y) asn cnjl n \ SB: zwetsen, grootspreken,

liegen; gezwets, grootspraak; zwetsend

en leugenachtig, van iemands woorden of

zeggen

.

*T? OJH QTI (tJ) CK\ n \ zie n
rf

n, oaf w

*T| (UV 0& \ zie yiiunvuiw

nri asn (UUI
fj

\ SB. gloeijen, bv. van houtskolen.

Verg. ayy^

*Y) OSn (ULJ\ SB. of S. najn(£:\ ooJc -n$ajna£z\

B. voorspoed, heii; zonder eenigen te-

genspoed, voorspoedig in alle opzigten. —

(fjiam^yixm(uui\ voorspoedig en gelukkig

zijn; van wemchen en begeerten: vervuld

worden .
—

•
<*'» -vkummm mji \ heil , fortuin

,

voorspoed, welvaart; ook van een djimat:

ZVa. (hiMMqimrMAJj^ en VOOrts ZVa. a^(Fjiasn <
~n

am oaji, tut (hi
/j x en ZVa. <*& *] '£» ~* *^w n ajn njvj aj) an ,1 w

Zie OOk amtirnzw

*T7 asn OJUI asnfl\
(Jr.- XJ&.J kudde; onder-

danen) SB. iemands onderhoorigen, volk.

In de administratis is "n ajn a,w asn/f^ nevens

ajiarjOfUKijis in gebruik voor: heerendienst-

pligtige, toegekend aan een inlandsch

ambtenaar of beambte; maar voor den in-

lander zijn er na de regeling der heerendien-

sten eigenlijk gem rahajats meer, omdat bij

die regeling werd toegekend een bepaaldaan-

tal dienstpligligen en het dienstpligtig zijn

van een of meer dorpen aan een inlandsch

ambtenaar of beambte werd afgeschaft. Verg.

a
avail hii asn /i\\snji*

Q
07 asn (&l

fl
\ (Ar: *±£±,ji mededoogend, barm-

hartig.) — aw ~n oJn (viji^ Gij (God), die

mededoogend zijt.

<VjOSnaZn/l\ Ong. — nrttuntcnoojl^ SB. stuk,

stuks van ajmniajjj\ bv. ajiniajnajn(h2ji\ een,

(bjjajtnnajnarniCKyi\ twee Stllks. tun

2

*r? (Ui -sa^i am

(tm(Hi/l\ een heurap. — Verg. apasnaj^\ en

azn asn toia w

01 CH <n asn w — o^-n^t/r^ SB. wrokken:
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urj-nfrji-r) 17) (htji^ tegen iemand een wrok

voeden. — l^,^^ onwel, in onmin of

. gebrouilleerd zijn

.

ni2(ish\ zie 'mow (-ma/no/w^N geplant op

rijen. K).

ni2(tOfl\ Kw. blad van een boom of plant.

Jav. Wdhk.

ni(Kl\ SB. staartpeper, Piper cubeba.

(Ul 2 (HI 2 P \ S. xmtxmt9snj\ B. zwanger, zigt-

baar aan deujestalte {verg.
«pi'" <**Jl)\

SB.

dragtig van beesten. — .niujM?^^^ een

vrouw, voor men ze tromct of die men niet toil

trouwen zwanger maken. - * / .« * .*?*
?^ ?^

een vrucht onder het hart dragen, van een

kind zwanger gaan, een kind in den schoot

ni

besloten hebben. — vy*™^™**!™™'

^^^m*^^™^ mijn zoontje is

een zevenmaandsch kind. Voorts unfoi^

kunstterm van de pare, t. w. als de aarvor-

ming, blijkbaar aan de swelling, reeds begon,

maar de aren nog niet zijn uitgekomen.-—

QtQt^Qz^^ insgelijks kunstterm, en wel

als de aren ongeveer voor de helft reeds

zijn uitgekomen.

ft) (HI P \ in Jtet Buitenzorgsche zva. ^

tui(Hi(Hi%\\ Jig. K.

ni(H1\ SB. poel, moeras; moerasgrond

.

m (to (Hl\ (Skr. randjana, kleuring, senil-

es

dering; opwekking van hartstogt. — Jav.

wiMN kwelling, storing van de rust

van het gemoed ; aanveehting, verzoeking.

Jav. Wdbk.) — jKn-n^imm^oJiasnim^^ aan-

gevochten of verzocht worden door den

duivel. Verg. A .^ ktj^ on jici^^i^^ bij

m (H) (Kn ft
\ SB. I. de van gespleten bamboe

vervaardigde, door eveneens gespleten bam-

boezen dwarslatten (*3r^*^) verbonden,

schuins binnenwaarts loopende vlechtwer-

ken, die men bij het maken van een dam

(wmuhji) aan werrszijde aanbrengt, opdat

de aarde zich daartusscken zamenpakke tot

tamhakkan. — "^^ heeten de stiJlen '
die

men aan de buitenzijde van de rantjak

aanbrengt, om deze laaUte te steunen. De

roetjoeks en de rantjak worden, tot meerdere

versterking, nog door een isr>™S>M^

zoo noemt men de reepen bamboe, die men

bezigt tot verbinding, aan elkaar verbonden.

*w>w«2jr een rantjak of rantjaks aan-

brengen. II. langwerpig vierkante bak

op pooten en met dakvormig deksel, die



•""grz^
180 (UI(HlMl/)\

gedragen wordt aan twee, aan voor- en

achterzijde verticaal aangebragte latten,

met paten er in voor den draagstok. hi

zoo'n rantjah plaatst men, als men een togt

moet maken, bv. het hoffertje of de trommel

met kleeren, die men meeneemt, waarna het

geheel door twee dragers icordt getrans

porteerd.

Q Q
<yi (hCI (KYI jl w — <xh^i^mkiuii^\ SB. van regen:

gestadig door, maar niet heel hard. Verg.

a a a

omm pi asr) (H) fj \ SB. draagstok, stok

iets over den schouder te dragen.

T) (hptn am\ SB. van alles kennen. Verg.

CY} <hp \\ — (Knnriwrs SB. met tal van openingen,

bv. van een zeef, van de opengewerhte rotting-

zitting van een stoel, enz. ooh van dahbedeh-

king: met veel gaten, overal open. —

11
^fl x raam van em horretje, een hamer-

schut en derg. ooh het geraamte van een

vlieger

.

01 trYl (H? \ zie (vnasrtw

(HJ\ SB. de gleuf, die van de bovenlip

naar het middenschot van den neus

loopt ; de groef, groeven of gleuven,

die soms op wapens ter verfraaijing zijn

aangebragt

.

a Q(U) (HI (KYI fj \ (JaV: (uiktm^ gew. ^£7<?o>_?

^^n klein en fraai, zooals van bloemen,

loof snij- en loftverk en sieraden.) SB. frjn

van MUMM^s en zoo (tot(£)Mi^i(& tKT7/i\ fijn

zand, dat men strooit over nog niet droog

schrift, om het vlahhen te voorkomen, maar gew.

zeqt men * iumiuh iu) (isii/i \ of *o? ? tfS tiQ cfi am aw JT

Op Soemedang (uem^p onbeJcend. — ainaji

MMMMitKTijjs omslag, die men maakt van een

feest,plegtigheid, enz. ofwel bij hetoogsten. —

*m
j$ * (£iyw >^ (u cm (m oji (& arnj\ er geen om-

slag van maken, maar zich tot het strihtnoo-

dige bepalen. — afn*fn(uiMm>Ma\ tal van

kleine voorwerpen, een massa van kleine

voorwerpen, bv. de verschillende stuhhen in

een kinder speelgoeddoos; ooh (een appeltje

voor den dorst. K.)

o
07 (HI \\ — ^^^ SB- voorwerp {werktuig,

toestel, enz,) dat vast voor iets of door

iemand wordt gebruikt ; iets, dat het middel

is of aangeioend wordt tot iets, ooh om een om-

standigheid of toestand te doen ontstaan ; het

vast verblijf van iemand; voorts van iets: om

te dienen, bestemd, gedestineerd en wel
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voor iemand, die het vast of steeds gebruikt

of wel voor iets, waarvoor het vast of bij

voortduring tvordt gebezigd; eindeh'jk nog: de

eigen vaste plaats van lets, waar dot altijd

gelegd, gezet enz. wordt. — oV»s^mam vast

gewoon zijn, voor gewoonte hebben, ple-

gen; de gewoonte zijn; gedestineerd zijn.—

(uwyi(hna<vi(Ki/}\ S. <ui(tjinnKi2(tJ)^K}on\ B. de

gewone plaats of plek voor lets; de plek

op een weg, waar iets altijd plaats heeft,

bv. het een voorspan krijgen van buffets, als

men per as reist. — am n,i mi ni <m \ zie bij

?i\\ a;i^(MO(u/'r)^\ zva. armmw asn <ru
(U)i ?l;

(Ul ni (ha \\

abb

<r> tot

*Y)(n(Hl\ SB. ketting, keten. — o-rj^

iemand boeijen, in den ketting slaan. —

(Ui~n(n(hn(LviQ
:
nji\ veroordeelde tot dwang-

arbeid in den ketting, kettingganger,

kettingjongen

.

<D (HI p \ SB. afval, vuilnis : alles, wat men
ffaaj

bij elkaar veegt, om het wegtewerpen of

te verbranden.

<K7P\ SB. vallen, omvailen, ran een boom

bv. tengevolge van het doorgeknaagd zijn

van de wortels, door een dier; instorten, om-

vallen van een huis, bv. door wind of aard-

beving. — <^ fnm^9Q
2/l^
^s 6v

-
een

doen instorten.

*>? 2 (HI 2 0*77 () W — azi~maai*onn\ SB. i

of iets met een sprong trachten tegrijpen

of grijpen; op iemand toespringen om

hem te grijpen; van een dier zooals een

tijger: de prooi bespringen; met drift de

armen om iemand heenslaan; met hevige

o-emoedsbeweging iemand in de armen

sluiten of iets omvatten; toespringen,

onstuimig aanvallen.

07 (HI (KYI fj\\
— -?i(hn(K7i cmji\ SB. maal, keer.

—

aAnaji*9ioatHn<knti\ twee maal, bv. van het
(j asij mi <^'

vruchten dragen van een boom, in een zeker

tijdsverloop, of wel van het feestvieren, een

feest geven, ter gelegenheid bv. van een be-

noeming ; enz.

(Ul 2 (HI 2 (15Y) ft \\— KnajiiMdtomtmp SB. iets

zamendrukken, in elkaar drukken, neer-

drukken, bv. terwijl men zich achter hem

plaatst of achter hem langs gaande, boerten-

derwijs, de schouders van iemand, die zit.

Verg . azianzajiiasnianj^

*Y) (H) asn \ SB. met de veeren achterover-

liggende of regtopstaande van een Up.

m (ta asrj/i\ SB. eensgezind, eendragtig; in
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vrede leven; in harmonie ; harmonieren, ook

van muziekinstrumenten, bv. van de verscliil-

lende instrumenten van een nm^r^an^ voorts:

eensgezindheid, harmonie, eendragt, goede

verstandhouding. — ^j#$^J?
,b
Z!/T

*n een"

dragt leven, in vrede leven, bv. van den

man met zijn vromo . — xnn-t^iasm^s de

vrede weten te bewaren, eendragt doen

heerscheo, bv. onder zijn vrouwen. Verg.

a il

T) (HI (UUI n \ SB. bij menigte hangen, bv. van

lampen, lantaarnen en derg . ergens, voorts

van vruchten als djeroeks, mangga's enz. ook

van kalongs (vleermuizen) aan den boom.

<n T? (HI 2 cm/l \\ — Ki^iMzcrnjs SB. iemand

met zijn velen, met woorden aanvailen;

aanspreken, beknorren.

*>?2 0*7 2 cmn\ SB. uitvallen, er afvallen,

neervallen van een veelheid van voorwerpen.

Rg. K. ™ ^n ? (hi 2 am
/j

\ koffijboomen of een kof-

fijtuin afschrijven.

Oi
*>? (HI W — nrt(Hini(Hi\ SB; van i

vast, <e>v

aan flarden, overal gescheurd, terwijl de

lappen er bij hangen; van een huis: verval-

len en verwaarloosd ; van een hoofdplaats:

vervallen, in verval zijn, niet meer zijn

wat die vroeger j^vas, van zijn luister

hebben verloren.

OJ
CT) aj (Hi \ I. SB. naam van een mnziek-

toestel, t. w. een stel bekkens, die door twee

of drie personen worden gestagen. II. en gew.

trj-rivjmrjoas SB. een gekapte bamboe met

al de takken er nog aan. — r^-n^-n^,

vicHip een M<rn voorzien van rerentengs

(ze worden er, evenwijdig jnet den grond,

van beneden tot boven toe, tegen aangebonden)

tot bescherming.

CY}(H}\ SB. weduwe door dood of scheiding

;

-rumtrn-miajiasn^ weduwe, die scheidde of

wier man stierf, voor dat ze door hem

werd beslapen.

*T> (HI \ de boom waar de kapoek aan groeit,

CJb

de katoenboom, Eriodendron Anfractnosum.

Rg. -nM<m2<&ig\ de wilde katoenboom.

01 T) (HI \ (Port, renda, kant; naaldewerk. Jav.

wdbk.) SB. kantwerk, passement. - cj^-h^n

lets bv. een baadje, voorzien van kantwerk

of passement. Verg. tTm^a^w

ey) 2 (HI \ Holl. ronde.— ro-n*^ SB. de ronde

CJ a)

doen, iets bv. een uitgestrekte amplant in-

specteren ; beplante gronden rondgaan, om

te zien hoe die er uitzien; van ambtenaren
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op tournee zijn, op inspectie zijn, in hurt

afdeeling.'— ^auaaauit^i^n^M^ de tour-

neewegen in een distrikt.

(UI(hCl?\ Mai. laag, nederig.

(1/12 0*0 PW — iui2(LMao$inan[)\ SB. af en toe

* CJ>
s s w ~

i;^ o'M^w F<w& van het opkomen of zick

lateu voelen van een ziekte: bij tijden.

*T| frO (Wt /) \\ — 921^1 Si a.io\ van een (ucmaSixn
I

(J 00 w ^
i

^\ n/Ymy 0/ tov gaan over iemand of I

wtfs. * p̂
i<toV*,?\ Pass, komen 0/ gekomen

i

onder

.

/n cTl(M12 (Ml fj W — ^itfpign?^ &#. itffo, 00.
J

ajiSn^s fijn wrijven. — njitnn) woj^^ zie

<}J1 2 en *J) asnJI \\

cyi Q*f) (UV) n \\ a?inj(Hi(Lui/i\ SB. van het haar:

l)CJ dl hG) ~

loshangen, niet opgestoken zijn; van iemand:

met het haar los om het hoofd han-

gende.— « j^^^a^N het haar los doen

(laten) neerhangen.

ni (HI cm n\ ong. o-n£7or^N (van (S^g?™^

verg. aldaar; de mvdsv. is Ki-n-ngrKm^ (van

twee of meer pers.) SB. ophouden, blij-

ven staan, van iemand die Hep, van een

rijtuig, dat voort rolde, van de paarden, die

een rijtuig of derg. trohhen. enz; ook wat

anders beginnen te denken, er anders over

o

beginnen te denken. '^JgJsflgJ'W
ieder

oogenblik blijven staan onder het loopen;

van het hart: onrustig kloppen. — ™ nl%}

<mian/i\ iemand of iets, bv. een rijtuig (door

hem die het hestuurt) of een paard (door

den ruiter) doen ophouden, doen staan.

mthiw nmi<Ki\ SB. op handen en voeten

(of knieen) kruipen ; op handen en knieen

(of voeten) rusten.— OT»>.'»-nM
(

ow^\op han-

den en voeten (of knieen) rondkruipen

;

rondkruipen, zooals bijv. een hind doet, dat

nog niet kan loopen.

(Utah^ SB. in groot getal bij elkaar zijn

s CJ
ergens, van dieren.

(n
<rY1(yj(Kl\\ — Lirnmrj^ (fcb) SB. zich

iyxJ

bevinden pal , vlak naast iemand of iets; zit-

tennaast iemand; van iemands zitten : naast

iemand anders.— <r\^<»™™™^ van™my™

onjigezegd, zva. in statie naast elkaar zijn ge-

zeten, bv. bij het icn^tcn^ixn an/j s ooh B. (van een

aanzienlijke) voor «w Sx^ooji^ trouwen, zich in

het huwelijk begeven. - m^ygmtHiop^

van een aanzienlijke: een kind uithuwen.

ni(M9\\ — «n-nM^s SB. van dieren, zooals

buffets en paarden: door vertrappen envreten

van de aanplant, schade toebrengen aan
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aanplantingen of bebouwde velden ; komen in

aanplantingen of bebouwde velden.

nri2(tp OSY) fl\\ ,— <cini ? >masn/i\ SB. met een

sprong in de hoogte grijpen naar iemand of

lets; naar lets springen, om het te bemagtigen.

nrictp crnnw — om^rm^ SB. geschokt

worden, een schok krijgen, bv. bij het

vernemen van lets; opschrikken; een schok

krijgen van schrik of ontsteltenis
;
gewel-

dig ontstellen, hevig ontroeren. Verg

.

11 orinri an cm/iw

01 CT) (HI (YD ff\\ a^(nnri(hnaiifj\ ZVCl. (cicm&i

<mjl\ en (zva. cci'-napcYrr^w K.)

.

ni (HI \ SB. inlandsche slaapstede.

<rYl (HI W — (&-n(m(Km{hn/i\ SB. iets ergens in

brengen, insteken, indrijven, bv., bij het

' lasschen van houtwerken, dehoutenpen (mm

^^Jf) in de Opening. — ^nniSia^rrirm^k

(tsn (Hi/}\ ZVa . (hfn (3^A.ajj cut ^i rn an ^kis)i anj\ \\

CY1 2 (HI \\ (cnni2(m\ zva. xn *rj g oo asn n\i

QO9^o^o\ SB. witte mier.

O? 2 (Hl/j 2 CHYt fl \ SB. talrijk zijn, een heele

collectie zijn bv. van de visschen, die iemand

in zijn vijver heeft. - xn~m<>qj)
**™ji^

omgeven,

omringen, in het midden hebben. — Verg.

azinnaAJjw

^Y} (Tj (HI ff
(tJi fl w— ri^rpyi^p^p SB. over-

spelig.

(U) (H)J)\ SB. jeukte hebben; jeuken.

*">? 2 (HI 2 (&) fj \\ — xnniKMUiLijis SB. iemand

met zijn velen, zoodat hij omringd is, te lijf

gaan of aanvallen.

(LA (HI \ SB. opkomen van hetgeen werd gezaaid;

in groot aantal opsehieten vanpaddestoelen.

Verg . <^i *i ^ II.

OJI OJ) P \\ — i7itu(U)^\ SB. in stukken deelen,

klein maken; afhakken, zooals men dat

een geslagt beest doet.

QT)
CY1 QTI (Ul P \ m^^ww^ of <*p <Vi rj ^irn (hJi

q
\

SB. kopergeld.

T) QJ) (HYJ
fj

\ I. SB. strik, om vogels in te

vangen. — otxjSho^n ratjiks leggen. Verg.

ik (Uti\srifi\ ^irj ftJ) \ iiT? (hj) \ cut
2
'~n i emit \ en (3^/ki^t

loi^w — //. mma&MQp SB. verzamelen t. w.

de ergens voor benoodigde ingredienten, van

ieder zooveel als noodig is.

roe-HTj QJJ (HYJ fl \ zie ^nafianyjw «^-n^>o7^\

tjoeks aanbrengen.

Oj nri (Wl 2 (HYI
fl

\ SB. van het spreken van

velen: door elkaar, allemaal te gelijk;

oolc (volg K.) zva. n^^miiiKriji^

a a
*T) #J| asYi n \ SB. piepen, sjilpen van vo-
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geltjes . Verg . n rntqociasn^\ en zie ook

-,(1/1/1 \\

(n cyi 0/1 &J1 OSY)
fj

\ zva. -S«»SflSH^\ era mw foWtf-

m&: met door elkaar roepen en schreeu-

wen vragen of roepen oni lets, biyv. om eten;

ook van een aantal personen, die bij de uit-

deeling van lets om een deel vragen: door

elkaar om het hardst roepen en schreeu-

wen.

nri <n(KJl (Hn n \ overal liggen, bezaaid liggen

met asnxmaaigasngitfn/i\i En in het Buitenz.

zegt men weh nrn^ajittmc^-x-mnioji^s van een

Mis. K.

nr)(Ul2 (ten fl\
SB. bij menigte boven water

komen springen van visch.

<Y?20J>2 (U)/J\ SB. scherp, puntig, scherp

zijn, van ergens liggende steenen ; bijten, van

zich ergens, bv. op de plek waar men qing

zitten , in groot aantal zich bevindende wand-

luizen of derg.

rTl cY}\ SB. dun touw, bindtouw. — asm-m

touw maken, touw draaijen.— ™>™™jl s

en (&<rvi(in(Hijp hetz. als -n-m en a^t-ri^^ of

wat mooijer woorden.

wasschen en boenen, om het lichaam van

stof of vuil te reinigen. — ro-^Tjo^N

iemand wasschen en boenen. Be B. vorm.

ontbreeht.

T}2 CT)2N zie h?n\

OJI2 (UI2p\ SB. rust, uitrusten, rusten. —
S S )

asntf^A (vui(U2(iji2sms zich geen rust gunnen,

ge^n rust nemen, geen rust hebben. —

(i?nt8?(Hi(m(ui2(u)2ZMtMtt (i_iA»^ (hn/f\ geen

oogenblik rust hebben of gegund worden,

om weer op zijn verhml te komen. - xniuMtf

MitiHTjl^ een mensch of dier eenigen tijd

rust gunnen, om weer op het verhaal te

komen; grond, nadat de eerste bewerking is

afgeloopen, eenigen tijd laten liggen, voor

tot de tweede bewerking overtegaan; iets ge-

durende eenigen tijd niet gebruiken, bv.

een rijtuig dat pas werd geverfd, opdat het

zal droogen; kofflj of thee, die gezet is,

tijd geven om te trekken, laten trekken.

(>ji(U2(U2s<imMMr)ji\ benaming voor het tijd-

stip, waarop de kinderen naar bed gaan,

omstreeks acht uur. — **<u****{"w»*ut*3P

benaming voor het tijdstip, waarop de groote

menschen gaan slapen , omstreeks 10 uur.

*$)nho\\— Ki^-^^mnMjis &#.nietafge$chrikt

door een weigering, steeds maar aanhou-
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rn(n'-nmjjj\

den met het iemand vragen om iets, het

uitnoodigen tot iets, het gelasten van

lets, enz.

07 CYI P \ zie (runi^w

<nni<nni oa/n (ki/j\ zie^^

(Ul (Ui (Kyi n\ I. nSi(u(utmyf\ SB. met een

haaltje er onder of er door, van de m\

tot vorming van de m . en van de xm\ tot

vorming van de ccnw — ^^(ukkti^n naam van

dathaaltje.il. <ukw<*w^ naam van een boom:

de zeepboom. Jav. c^rniKnjw

^/T^^ en wrinrkoaifly ong . a<yjnri'rk(HTijf\

SB. van jonge vogels: schuilen, kruipen,

gekropen zijn onder de vleugels bij de

moeder; Jig. inwonen bij iemand, omdat men

behoeftig is. — (^ n
lj'

r
}j

!K11a
^Jl

s zVn Jongen

onder de vleugels hebben. — ^T1
}*?)^

ocn/i\ van leglcippen: met zijn tweeen op

een nest zitten, in een nest leggen. Verg.

bij en^

07 2 17 (Knn \\— -mnri<>a>oafl\ SB. sponning,

00k de gegraven opening voor de fonda-

menten van een huis of derg.

07 «TT[ (KYI *&k (KYI
ff

\ zie tiooi-akio^w

07 07 dSYlff \ SB. geheel nutteloos, zonder

het minste nut, verloren moeite zijn, in

de zamengestelde uitdrukhing : ^masn^A^n^^

veel nuttelooze kosten en moeite; die

maken.

OTI *>?
(Yf

*>7 <*&)/} NN — xnvfnurfnasn^s zie bij

0709^ osyi en <rn osyi n \ zie o^n*^*

nri nj ay asn ori ^n aWf] \ zie ^-na^p

07 07 (hJI
ff
w — rcn-D-rjflk^N SB. wisselen van

de lange veeren in vleugels en staart,

van een haan; maar volgens anderen ruien

van een vogel; en van een dier zooals een

paard: nieuw haar krijgen.

<Y} ^7 QJI
ff

\ zie arwn<M^^

Q a . o
*>7 2 <rYl (Ml ff

\ (ci'Y)gni(Mji\ zie <njii-naji^\i

a a
<Y) irr)(U)\ SB. spooksel, geest, spook. Verg.

Q . a '

nim (L»o\ zie T?<tj?N\

07 (Ul 2 <*~D (Miff \ zie MtdJxtJiji*

TJTJ&JJrtW — (u»T7T7^)^\ SB. een bamboe

over zijn geheele lengte gelijkmaken,

door de boekoe's te effenen ; een palmboom-

blad over de geheele lengte effenmaken ; enz.

<H 2 *>7 2 (Wl/I \\ — «n rnt'nta^\ SB. de tOOS

verwijderen van een gebatikt stuk goed.

tfimitm2($£i\ ontslagen nit ambt of betreh-

king (niet eervol). — (xnnit~ntMttagi\ met
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iets, een andermans goed, dab men beheerde of

onder zijn berusting had, op den loop gaan

;

met een vrouw of meisje op den loop gaan,

Rg. E). ->i!^?g^ zie g^**^

Q am nri a& asn a \ zte -n^^n/i*

ni nn oaji n \ zie «$* Sz «^\\

*>7 en *TJ QUW \ zie i^nKmiw

07 07 am a w — (tD-Ti-rifrr^N #5. mra t?eto.-

aanvallen, iemand aanvallen, op het lijf

vallen; tegen iemand optrekken. — «=» '*}'*}

(n^n(n <rr) cm/j\\- <7^<7*-"&»^ of<q^*i^

<rr>(HTjiy S. (ru(ru(qaji\ B. schuifgordijnen of

gordijn, bestaande uit twee stukken, die

boven aan verbonden zijn, met hun beiden

ajiaQiui^A\ heeten, en met behulp van een

haak regtsen links worden opgehouden.

Het gedeelte van een vertrek, waar men zijn

matje spreidt of een ledikant heeft geplaatst,

wordt met zulhe gordvjnen afgeschoten, ook

gebruikt men ze om binnenshuis deuren te

vervangen. Maar ook het schuifgordijn voor

een raam wordt wel
*i

nrKq"n %R a
£JI*

genoemd.—

Kn<n*rt<n'r)(&2(Mji^ reregan digtschuiven

,

sluiten.

OJl (Ul (OH [I \\ — xniuiajiccri/i^ SB. rust houden

onder weg, om, als het dag is, de koelte

van den avond: als het nacht is, om het op-

homen van de maan of het daglicht, in het

algemeen, om de een of ander omstan'-

digheid aftewachten, aan den togt bevor-

derlijk, en dan weer op stap te gaan.

Een enkele maal bezigt men ^ ajtnjtxmj^\ ook in

den zin van overnachten ; ook, maar zeldzaam

in den zin van het Jav. g^^x rusthou-

den, ergens rusthouden. Verg. <§-s**Ayi*<^p

(n <rvi <Yl aznnw — xnvfri<rtxmji\ SB. zengen;

geplukt gevogelte zengen om de overgebleven

kleine haartjes te verwijderen.

09 OJI (EH P\ zie mk™^

Tiny am 9 \ zie ^^^

nnni\ SB. I. zva. oru-h\ II. —II. -n-no

(Hijfs (a) een verboden zaak; iets, waar-

omtrent een verbod bestaat, om het voor

zich te nemen of wel om het of er van

te gebruiken, bv. de djatiboomen, als zijnde

Gouvernements eigendom; verbod.— (b) bezigt

men m-no^x als een fatsoenlijk tooord

voor de schaamdeelen; zie ook <&t*jTt*nyi^

en (SiSasnji* fc/i®?flk^N is een B. woord, ter-

wijl xmi(cnt<m(3^*o<iji\ (klemtoon op 2e letter-

greep) en in geschriften, *™<r>j<»*^ spre-
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kende van een aanzienli/jke, worden gebezigd,

om het woord^ • schaamdeelen", te vermijden.

(Verg. ook rLi-h\ I.)

T? *yi \\ — (o-r>Trj N SB. iemand of iets overslaan.

(ci-o-rpi-rjiN hetz. herhaaldelijk. — Zie ook

ivn rb/ nr\ wT
a *

*T7 T| \ SB . stuk , stuks , fl«w buffelhuiden

en lijkkleeden. Bv. ajunjuM^injuEatm^ic^^tam

a a v

an (Vi ^(Hi(U)(nam (kti tut asn nrui *>!'">> w

(ff
<yi *^7 \ ajnn rrt'ri\ zie marwhvi

<H T7 (n (KYl (K) [j\ SB. de verschillende klee-

dingstukken en versierselen, die bij be-

snijdenis en trouwen worden gedragen

en waarvan het uitleenen anial is; voorts

harnachement (alles wat het dier hetzij als

tuig hetzij als versiersel draagt) van een rijdier;

en benaming van de vocaal en andere leesteekens

in het Jav. Soend. schrift; t. w.: depamepet,

panghoeloe, panjoekoe, paneleng, panblbng,

pamaeh, panglisad, panjetjek, panglajar, pa-

njakra, pangmingkal, pangwUet en pangrerek.

<fj*yi (Ktl ff \ ZVa. irjdJitKn/lw Ook (^
rrntmajt\ wtj

<un»jt(Knt cm/fs ftm<^<w><in«j?<tfH?»o^\ zoomede xm

«i<w>\ B. het laatste aU ^-n»o?0\ dient om het

futurum uit te drukken. — G^**^n*<7i^\ zva.

*"*? 2 (KYl ff \\ — ng(HritiKrt(Hi<i\ of <p <Sn op <w» <tn chnn\

SB. naam van een kinderspel; een kind

speelt voor kat, eenige anderen voor muizen;

de muis, die door de kat gegrepen wordt, moet

die vol overnemen, enz. — <c?rrc^^<H7rr>?

spreekwijs, waarvan de zin is: niet al te

haastig; zachtjes aan; overleg nog eens

rijpelijk; enz. — Verg. amamay ##^n\

*T> (KYl \ zie kv(H7i\ en (tuiMdi^rtj/w

(n n/1 (HYJ \ kw. (Skr. lehkd en rShkd, schrift,

teekening, afbeelding. Jav. wdbk.)— xn^-n

»m\ SB. iets zoo maken, dat het den vorm

heeft of de gedaante vertoont van het een

of ander, bv. van een diersoort. — aw-nOT

orncrntwiuiJiG-iA'ri/j of Moini lwn(rnrnji>aji\ den

vorm hebben of de gedaante vertoonen

van een galoedra.

T? 2 (KYl 2 \ S. <Q£!aji~A<Kyi\ B. I. de inlandsche

sigaar, t. w. een weinig tabak gerold in een

blad; om het opengaan van het blad te belet-

ten, bindt men er veelal een draadje om heen.

11 zva. H^T,^^ Verg. a^^^w

(Ul (KY) P\ SB. veel, door toename in getal

of door grooter geworden zijn van het volume;

veel uitleveren.
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m (KYI (§ ^kaSY) fj \ SB. buiging van het

lichaam, bij bet verrigten van het ge-

bed; houding, waarin men bij het gebed

de voorgesehreven formulieren uitspreekt

(Ar. rak'at). Op zijn minst twee bij een

gebed.

ni (KYf (HI ft\ SB. de noodzakelijke gods-

dienstpligten van den Mohimmedaan ; en de

hoofdpunten van het godsdienstig geloof (Ar.

roekn). — nK^-n^nthn^ fig. van iets:VOOT

iemand onontbeerlijk zijn.

fn cH iKYt(K}^\ I. IJoil. reken 0/ rekenen.

—

a,i<n -n(KTi(Kij\ SB. rekenen, uitrekenen, er bij
%

tellen of rekenen, van iets rekening bou-

den. frjnnHri!}ji(Kiji\ verantwoordin *stuk,

scbriftelijke opgave of rapport van ont-

vangen en verbruikte gelden. ^-»^w^>

II. (Ln^-niKniinjfs SB. lets met allerlei tier-

lantijntjes, krullen, ornamentjes, enz. op-

sieren. — Verg . bij 6^*if^\\

(nmofrifin of ai cr) (tcnctq\ Roll. SB.

rekening; nota.

niqmtKn/JW— ^-n^^jp SB. iets, zooals

een huis, brug of derg. afbreken. Eg. K.

^ (HYI (KYI
/I

\ SB. met overleg, niet schriel,

maar ook verkwisting vermijdende, han-

nri (kyi

delen met zijn geld, voorraad van levens-

behoeften of met zijn goed.

OSY)/]\ SB. digt aan elkander, bv. van

personen, die ergens sila, waar het nauw is;

nauw verbonden. — a"n^n am* <*3^ zijn

familie (door een huwelijk) nauw verbihden

aan die van een ander.

ni (KYI (ISY) n \ SB. span, juk of paar buffets;

vlot. Eg.

nr) (ten &J1 1 \ SB. geheel uit elkanr; aan

duizendstukken; totaal verpletterd ; voorts

van papier en Heeren: geheel verfrommeld.

T7 (KYJ ^&k\\ — (a rnKT?.^ SB. iemand bescher-

men, bewaken, behoeden; toezigt houden

op iets, waken of zorgen voor iets (Skr.

raxa. Jav. wdbk.).

nj (KYI ~&k(KY)fl\ S. mm mwji\ en -nM*o?^\ B.

{-*l -nw <H71JI\
ni(uiM(HTi/l\ en -r}"naJl.tfnjf\ MvdsV.)

bedorven, beschadigd er slecht of ellen-

dig aan toe zijn. miserabei, in miserabelen

toestand verkeeren, door verslechtering van

den toestand of de omstandigheden, waarin

iemand of iets verkeert; voorts van een leger

of troepen: gedeeltelijk dood of gewond;

gedeeltelijk buiten gevecht gesteld .—^
ffoi-^Kw^ S. KMuojHHn^en «="»

^

m*™H s &• wt*
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bederven, beschadigen, vernielen, verwoes-

ten ; aan iemandofiets kwaad doen o/schade

toebrengen; iets schenden. — ro^^^A

. <Hifi\ S.majHtJKhfmtm/i^ en (cnniojjihcmtm/iy j?. V6r-

oorzaken of de oorzaak zijn dat iets -n<w^

(kvji wordt; een leger gedeeltelijk buiten

gevecht Stellen. — (KYinr\(Kn^kih<rtcKin\ S. <hw(ui

ojimtimiiis en <Kn rnoji9fn<mn\ B. verderf; mi-

serabele toestand waar in iemand of lets

is geraaM.

<H (KYI *&}> (KYI (H^/I N zie ^~"^ NX

*Y) (HYJ (Ul/f \ SB. fijn, fijntjes, fijn overlegd;

fijn, van een list of vond; ook scherpzinnig.

(n *T7 (n (KYI OJI
fj\

SB. nauwsluitend, pre-

cies sluitend; goed aan elkaar sluitend

van de deelen van houtwerken, bv. van de

planJeen van een beschot; (digt, goed digt,

geen water doorlaten van een dam of

CY
dijk ; en van een mi cm gezegd, zva. zoo

digt, dat dieren zooals kippen en derg.

er niet door heen kunnen. Bg.)— Kn^m

^•D^ooia^N iets goed sluitend of sluitend

maken, iets rekep maken.

07 OSYI
fj\

ktc. heel, heel het rond van de

wereld en van een land. Jav, wdbk.

4n CY} dSY) n \ redewoord om te zamen met een

zien beteekenend zegwoord en door zoo'n zeg-

tcoord wordt het altijd gevolgd, te beteekenen

:

in 't oog krijgen, in 't vizier krijgen.

—

(cmrfm^nmst^ SB. de oogen in schuinsche

rigting wenden; de oogen wenden naar

iemand of iets; regts of links of wet regis

en links de oogen wenden.— ry
i'yl (ri^ <r

\
nr> *s

^Jl^

ter sluiks links en regts kijken; links en

regts gluipen. — ^T-n^^^Tirtsw^N hetz. —

djir^nn^nrinsrtjs een ommezien, een oogen-

blik, eventjes, gedurende een moment.

Perg . (& trui wi ? »om\ en <rMo*r>?aW flora*

07 OSYI \ SB. gelijk, effen, vlak; gelijkelijk.—

-

znnim(vni\ iets bv. een geploegd stuk grond

met denpatjoel overal gelijk maken, effenma-

ken; een hoogte bijv. op een weg verwijderen,

slechten, het daar gelijk van hoogte maken

met de anderepunten of het overige van den weg.

*>? asn \ SB. vorst, vorstin. — oti^o^

over een land als vorst of vorstin regeren,

heerschen.— ^1 t&n o/tVw ?<n t> asnj^s aartsgierig-

aard, aartsvrek. — KTimasnttyn/js verblijf

van een vorst, paleis.

o
*>? 2 &SY) \ SB. brood (Hind. hetz. Jav. wdbk).

T? 2 OSYI 2 \ SB. vuil, morsig, smerig, van

Ujf kleeren en derg. — Verg. ajioW^^

/
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maSY)!>\ (Jav. Masn\ kto.; Skr. rdtah. Jav.

tcdbk.), zie bij (&k&\s

*YI OSY)\ f-nasns cuiasn\ kw. zva. rqaJiz^cMta^s

juweel, <M*m het edelste van iets, puik;

en Wi^ prinses; ook titel van vrouwen van

Imogen rang. — Skr. ratna, juweel, het

voortreffelijkste in zijn soort. Jav. Wdbk.)

titel, die wel gevoerd wordt door vrouwen en

dochters van regenten en aanzienlijke in-

landsche hoofden.

nn asn dJI [j\ SB. honderdtal . — ^-n«5^^\

honderd.— ^^7,^-^^r kij honderden.

—

-nasnM^Mim,(EJi\ honderden van menschen.-

(McisnihAji^ (im^asnasrjaJijj^ Zie OVj oji an tun ^ w

ni AST? \ SB. veel, talrijk, van lichten.

cyi9Jifl\ SB. ZVa. (cnSasnp en (chmamiMJI^

voorts, gevolgd door (ch&tisnjjs redewoord om

het indachtig worden aan iemand of iets te

. — (M<r)(Qtoa/i\ zich indenken
(K\j —

"

in den toestand van iemand; zich iemands

verdriet of kommer kunnen voorstellen.

masniiMiuiajitytyM^^Mi™^^^ die geen

deernis of medelijden kennen, aan wie

deernis en medelijden vreemd zijn.

«Y)<M\ I. SB. de foelie van kwik van een

spiegel. Verg. m<%\\ — II. rr"M\ S. m

a?m|\ B. gevoel, smaak, meening, opi-

nie, gevoelen; iemands gevoel, in een zin

als deze: in hoar gevoel was het als of

enz.; of wel ze had een gevoel, als of enz*—

<o<r>0j?\ of {xnM\ S. cmni^ojJJi^ of («3g<*^

B . iets voelen; zich gevoelen; iets beseffen

of smaken; iemand gebeuren. — ti^?^n S.

-nzjKij)^ B. beseffen, zich bewust zijn,

gevoelen, begrijpen; meenen, van meening

zijn; ook zva. rri^\ en t>o<m^\ en ->j®»

a °
(0(J^\ 00k B. VOOr asn-ri&Js en asi^-rj^W-

<8-n<M\ S. Si-ntp^B. smakelijk vinden,

mij (hem) smaken; Jav. zeer smakelijk

van eten. — ^ojk^^m^ S. ^^yjg,*^

B. zich verbeelden, in den waan verkeeren,

dat iets zus of zoo is. Verg. ^irm^^ffo^w-

mnioji(3^A(Hyi\ S. t)t» j^<M-sA&of\ B. zich ver-

beelden, gissen of meenen dat het zus of

zoo gelegen is n*et iets; ook: te moede zijn.

(Kn(EJi(im<^'r)nri(^b^A(Hi^^MJi(qasn^\ Wat Ver-

beeldt jij je toch wel. — •^'hm^^n S.

^-n^ajiQian^ B. er den smaak van heb-

ben in den mond.— ^^t)^ S. ^^ty<%

Mjfs B. ik houd het er voor;naar mijn opinio;

enz% __ mmojK&tW ooJc m-w™ 9®9^

Q
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iets in gedachten houden; iets tellen, van

iets af weten, bijv. van vermoeijenis ; een

spijs met aandacht proeven; met aandacht

het effekt van een spijs ofgeneesmiddel, dat

men gebruiht heeft, observeren. — -n^iurigm

ojhlu\ denk er Om, jij. — asn.n ^lnKcpM/fy

of isii3o^ini(p(KJijj\ zich schamen voor ie-

mand, omdat men aan hem veel verpligting

heeft, terwijl men nog niets deed on het

goede, dat men zoo ruimschoots ontving, te

vergelden; ooh: confuus zijn, omdat men

iets draagt of aan heeft, bv. een vreemd

soort baadje en waarvan men niet regt

weet, of men het wel dragen mag; en,

sprehende tot een meerdere : ik weet het niet

;

ik zou het U niet kunnen zeggen. —

*sn annri (ukkh nsnrKti dvii\ niet het allerminste

(belangstelling, liefde of derg.) voejen; ooh

zich niet het minste bewust zijn [van

O a aS a
amt^n (Vi (hyi (hen (Eft

<~n on (Hi q (ten oeji un (ui

T) M O-iA 2 (Ml (HI (UKKJ11HK1 G_^» I (HI (HI (UH <Y1 0511 O-iA (El \

denkt eens, hoe aangenaam vader wel te

moede moet zijn geweest.

*t)(M\ SB. bang, angstig, in den angst

zitten ; niet kunnen hebben of verdragen of

uitstaan, omdat het hindert of onaangenaam

|

aandoet. — ekisikhi^^is van iets: angstig

j

maken, ooh, van de tegenwoordigheid van

iemand: hoogst onaangenaam zijn o/aan-

doen. — <Kn^i(Si\ angst, vreeze. — mimd

riM <Lii 2 imjf\ iemand of iets om voor te

vreezen of om te duchten.

<y)2(9JI\ SB. sterkte, kracht, lichaams-

krachten; sterk, krachtig; hard, hevig,

uit alle magt, van schreijen, schelden en

twisten ; uit alle magt ooh van eten. —

xnnuMQ^iuh^ toenemen in kracht of he-

vigheid van twisten, schreijen, schelden, enz.—

-nt^m(Ki(3^<Hi(Ki(i^ zijn krachten overschat-

ten. wr}2Ki6^KHTji\ iemands kracht, s-terkte,

krachten

.

*>7 (KQ 9 \\ — i7i -n 7ji ^ > SB. een geslagt dier

villen. Verg. bij MaSmsn/fw

clfl OJl 9 \ SB. verstoring, verstoord zijn van

den geregelden en geordenden toestand

;

opschudding, in opschudding, in rep en

roer, in opschudding raken of maken, alarm

maken; onlusten; gauw, haastig.— ^^f

g£ltKh\ met al te veel spoed, altegauw,

onbesuisd; zeer veel haast hebben. —

TI^T^^ hals over kop, zoo maar dade-

lijk. — Q-hnr\aji%\ vechten zonder er om
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te geven of er opteletten, wie mentegen

zich over heeft; woest vechten.

(Ul (Ml (KYI fl\ zie t\hoi ^trn/fw

Q
*77 (Ml (KYI fl \ zie ti*oj ^.(kwjw

m (Ml (KYI
ff

\ SB. verfromnield, in elkaar ge-

frommeld van iets zoo als een stuk papier.

T? 2 (Ml (&l fl \ Holl. roskam. Verg. ofn^gosn/jw

de Godsgezant, t. w. Mohammed.— ro^no^^?

Mp voor zich of voor een ander, bv. voor

een hind, een hadjat geven, als huldebe-

wijs aan den profeet en om diens hulp

in te roepen. Vooral wordt zulks gedaan

door hem of ten behoeve van hem, die den

Jcoran leert lezen; door sommigen op ieder

vrijdag, door anderen als ze een, vijf vijftien

of wel dertig djoej achter den rug hebben.

*Y) (Mf orvi \\ — xn-najjrvi\ SB. morren, kla-

gen. Verg. G-m^ktuijiw

nrf (Ml (HI
ff

\ eigenn . Rusland

.

(Ul (Ml (Ul ff\
SB. ingenomen zijn met iemand

of lets; behagen scheppen in iets
7
er van

houdenom; gaarne iets doen. — ^asnum^n

£t<uyi\ in den smaak vallen, voor zich

innemen, ingenomen met zich doen zijn.

i^9 (Efiasni^3tmn<uQtMQ$<mji- geen ingeno-

menheid veroorzaken o/opwekken.— <kt>m

£)(u/j\ lust, behagen; iemands liefhebberij.

<Hr)(u<Q<ui^(Hip dat waar iemand behagen

in schept of zich mee amuseert. — t*nm

£l (ui ^i tnji ap rSi im/j\ iets, waarmee men zich

spelenderwijs amuseert; speelgoed. — &»

<vn <ukQ mji\ ingenomen zijn, groot behagen

scheppen, veel op hebben met iemand of

iets (een bepaald persoon of een bepaalde

zaak) . — aJitui (tu an xm im fJ) on ~~n (ui (ui/f \ zva

.

a o on
OJj (Ul (LW G^AMJHKl Obi (1\JI (Ul (Ul (Ul

/j
\\ T\(EJI(UI (UIJI \

zva. (i^i^^N en zich houden, als* of men

behagen schept in iets, houdt van iets, of

ingenomen is mtt iemand of iets.

m (Ml 1 (Ml
ff

\ Roll, recepis, zva. <m t-i <S <w/t
{

(ncuinifirnp t. w . honderd centen.

(Ul (Ml (Tf
(tJI (HI

ff\ of ^Kq^itm/is Holl. resi-

dent. — xm(EAim<kni(ik(i5Yi(V)!Hi~Ji(Knnn(i^^^\ net

residentiehuis

.

*YI (Ml (UUI o\ SB. geheim; het geheim van

iets (Skr. rahasija geheim).- «^<ry»^ooW{

<M<M(nji^*9<ri<qxm% rric8iaAJt%\ iemand, die ge-

heimen weet te bewaren. - ««»amM«M^

zie bij <tfn<*7i\\

*>? 2 (fl (Ml (Wl \\ — (Simttq(MOM\ SB. zich

laten gelegen liggen aan iemand of iets;
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notitie nemen van iemand of iets . <o-m

<nojiwi\ hetz.

*Y? 0j? te>? <Mtf \ waa^ raw een reusachtigen woud-

hoom (altingia excelsa).

IL/I 0J? ftS>? /I \\ — <Kn(uiij)xm(Hi(i\ waarvoor in het

MadjalengJeasche (tin z «_? oji ojip en dit verkeer-

delijh voor um(L,i(Lixrn/i\ zie x^mrLigori/jw

07 (U) \ zva. mM nx

(A

*>7 CUl \\ — o-r)o\ SB. lets zooals Jcoffij, kie-

zelzand, zout en derg . met beide handen

opscheppen; een hind opnemen. — mtio\

zoo veel als men bergen kan in de aan-

eengesloten geopende handen; een zoo'n

hoeveelheid, bv. zout.

Itl en (U) \ SB. reeks van digt naast elkaar,

aan een reep buffelhuid gehangen, van

buffelhuid vervaardigde strikken, waarin

men herten vangt ; 00k Jig. strik, strikken.

(c?-r»^o\ een rawe span n en of stellen; een

hert of kerten met behulp van een rawe

vangen
; fig . strikken spannen . Verg.

THtjKtrnjiw

ttj
<yi CUl\ zva. tn-yiacns en zie 00k aldaar

*>? 9 fl*# \ SB. zva. rutt(cr)\ en ^««\ maarin

sommige streken van het Tjiandjoersche is het

een B. woord. Voorts: veel moeten meeslepen,

bagage, proviand enz. als men op reis of van

huisgaat; genoodzaakt zijn veel menschen

mee te nemen, als men er eens op uitgaat.

eYl(LJj9\ of aji^ituk^ SB. met, benevens,

en, zoomede.

(LSI (U) P\ (j^ao^ 00k aji-r™oaji\ naam van de

achtste maand van het Mohammedaansch jaar

(At: £jj\\

<rY} OJI 2 P \ SB. veel werk en daardoor geen

tijd hebben, het zeer volhandig hebben,

het heel druk hebben.

cHOJ}(hn/f\\ — <xnm oji, an
/j

\ SB. de pare op

als ze tQ}2(M{\ is, met zekere bla-

den, vooral semboeng en soelangka?\ berooken,

om alles, wat sehade zou kunnen toebrengen

aan het gewas, verwijderd te houden; onder

een huis, waarin zich poklijders bevinden,

zekere bladen, vooral de hier boven genoemde,

branden, om de djoerigs de wijk te doen

nemen

.

nicnaj) (Hnn\ SB. verscheurd, stuk, open-

gekrabt, opengereten, — ti^i^^o*™^

zva. TTj^m amenxm (inyfw

nrj aji (NYi en oji (ten n \ zie -n^ooo^w

*>? (LJI (ISY1 /) \\ — <Ln-yi(uiasriiHijj\ SB. iemand voor-
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zien van het noodige, verzorgen, verple-

gen; naar iets, bv. het in hei^gebergte losloo-

pende vee omzien, omkijken; ook van depolitie:

iemand halen. Voorts iets bijv. depare, die er-

gens voorloopig bleef, halen, naar huis halen;

en iets bergen, bv. de bezem, die ergens op den

grond bleef liggen . - ^iw *™ 7
N verplegen,

de noodige verpleging schenken. ->i-n<aiasnj\

hetz. maar het wordt zeldeu gebmikt.

OJlflW — rmmM|N SB. kwast van een

oQ
s

<u (Uj mji\ en derg. (K.)j franjes bv. aan

een sjaal. — <m rri r
*i>

,t3ioji^A.9oji\ eenmuts voor-

zien van een kwast; iets voorzien van

franjes.

OJI 2 <UI (M {]
\ SB. ontzet, ontsteld; zich ont-

zetten, ontstellen. — -munuiM/fs mvdsv.,

maar ook van een individu.

cY)(U)(M/}\ SB. de afstand van een boekoe

tot de volgende, bij bamboe of ander riet;

aan een kant open koker, gemaakt van

het gedeelte van een bamboe, besloten

tusschen twee boekoe's; het gedeelte tus-

schen twee elkaar opvolgende gewichten.

«T) 2 <9J) (i/yf/l \ peulvrucht, behoorende tot het

katjang geslacht.

Ol flj) (IA/I (HI fl \ Qf<Uk»ai'ri<ui<uJioa/l\ SB. bam-

boezen hangbrug.

(U)(U)2 am fj\ SB. gulzig. Verg. <&<^™jp>

<rY) dJl <rr)/]X\ (vn-ndJicrnjis SB. iets bv. een

tafel, stoel, of huis, dot men toil verplaatsen,

uit elkaar nemen, afbreken.

HTl dji \ of ti .0 t» .o\ zva. nrtfm'uSis van iemands

kleeren

.

*Y) (U) w — ottjon SB. iets begraven, onder

den grond stoppen; iemand begraven, ter

aarde bestelien; in dezen zin ^r^o^s

welalsB.— n^idi -xn mj^\ kuil, grafkuil;

verg. *m iu tw asn/i\i— <l.»tjo\ (volg . K. in

Zuid Bantam in gebruik en aldaar de gewone

vorm) zva. (Si^^ts zie bij irt^w

nrj (Ul CH (LAJj \ Zie -noji^w

Ojm(lj)2\\ — xntq-rtajits SB. iemand, die

ergens aan bezig is, plagen, storen of

hinderen

.

ni2<i-» \ of -nt(Lb\ SB. ruimte tusschen de

houten of bamboezen stijlen of wel pila-

ren, waarop het dak van een huis of paar-

denstal rust; van daar: kamer, vertrek;

afdeeling (de ruimte voor een paard) van

een paardenstal; vak van een boekenkast;

enz. Volg. Bg. roang ook a row, a bed of
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anything planted. Zie ook bij Tiauh^ —

wm(U)\ of Mnii(uh\ een kamer; enz.

<yi2(rvin\ Holl. rol; 1. de rol bij een

regtbank; politierol. 2e en dan er nevens

<3^k<ri2(ru/i\ ook ^ti?9uj^ niet aangesne-

den rol goed, bv.laken — M-maru^ een rol.

Verg. txnMuiqw

a
09 Of\A P \ berusten in lets, zoodat men niet

murmureert; en, maar dan vervormd tot

trutruj{\ of (Wtrnji^s zva. <m (in m/j\ en (utofiiw

(Ar. Ml. ^oj\ *jj
j

<KTi<ri(wis\ maar gew.

(Kj^tKrtruwi^ of (^<m truths en in de dorpen

ook: *jj,(Kn(rrtrui<nji\ het (die, ze) gaarne ge-

ven
;
gaarne van iets, ten behoeve van iemand,

afstand doen.

^YIoji^ SB. redewoord om bij het guan

<^»wd(u/j\ (mamrii2\ of an(crio^jj^ aftebeelden

het opnemen en zoo plaatsen, dat men

(&(n
s

'm<u/i\ xncmohis of (LncvmoJijfw 2. rede-

woord en slechts zeer zelden terugtegeven,

voor (wtxmaf:\ oSiojuvtSiw 3. aanbrengen, aan-

spijkeren, vastspijkeren, enz. van iets, zooals

een plank, een plint en derg.; ook zva.

(UK^n'yiajintnaw Als redewoord voor <&?-n£?*

*njf\ en (/ciarunri&jittHTjis is net niet terugte-

geven .

(U9 ajljj \ SB. m m\ het zich stilhouden. Bv.

a^m!mtmtyn(U(M6^a.(HTi<nasn{\ waar of op

welke hoogte hielden de honden op met

aanslaan Ah m<l^\ redewoord is voor

(rfii^aji^ is het onvertaalbaar

.

(LA 2 (U)fj \ SB. redewoord om, te zamen met

een volgend (vmdtui^ijs te beteekenen: zich

kleuren, rood worden van iemands gelaat, bv.

van schaamte. — 2 redewoord, om te zamen

met een volgend (rhdfmiKvjj\ te beteekenen:

zich purper kleuren van het gelaat van

iemand, die bv. wordt uitgescholden. 3 om,

qevolgd door ^(unc^c^s gezamenlijk te be-

teekenen inslapen; maar dit cugtu^p wordt

ook gebezigd als zegwoord, en beteekent dan:

de oogen sluiten, de oogen digt doen, om

te gaan slapen. — 4. invallen, van den avond,

van het donker, van den nacht en van het

tijdstip, dat men ojuugajs noemt. — (miuims

benaming voor het tijdstip, waarop de zon

geheel onder is, ruim zes uur.

*>7rt-/|yy\ klanknabootsend woordje voor: over

zich heen trekken van ten deken of van

iets, bv. van een saroeng, die bij wijze van

sprei of deken wordt gebruikt; ook onvertaal-

baar redewoord voor (&<tsn~n(cn9aji\\
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ni OJ)\ SB. gedaante, het uiterlijk van iemaud

of lets; voorkomen, soort, vorm, gestalte,

kleur; wijze of manier bv. om ids te

benoemen; voorts S. met n^(u\ en <utaa\ B.

bestaande in, van den aard van; in den

vorm zijn van iets, den vorm hebben

van lets (Skr. roepd). — n^twrtmi* S. ^^

TkSi\ B. veelsoortig, allerhande soort, van

verschillende soorten. — mikvi^ius SB.

eenvormig; van dezelfde gedaante. —

(Ki-najiSi(Bim!Krjp alle vogels zonder onder-

scheid. — M<riaji(m\ SB. allerlei soort van;

met alle soorten van.—^t^m^^n SB. 1.

er voor zorgen, dat lets er is; verg.

KHMJitmecm/lw 2. met behulp van een elmoe

aan iemand de gedaante geven van iemand

of lets, bv. van een dier. — Stn^tui^mcmp

ZVtt. «n nntm oat % 9<ijl\ 2.

a
HT) CUI \ zie -naj>\\

<J1(UI9\ SB. in vrede, in vrede leven met

iemand.— «a en<3ii *$t <^ N iemand met een ander

in vrede doen zijn; vrede stichten ; twisten-

de of vechtende personen verzoenen. —

c$iM(8it(S!i(en\ verzoend.

*9) (Uf P \ SB. benauwd, in het nauw gebragt

door de vijanden in een gevecht ; op het

punt van overmeesterd te worden; de

handen meer dan vol hebben aan lets;

bek af.— o£?*.j$<l«{\ ooh hoogbejaard. —

oW?^-:i3{tf<7ja8iJ)\ OOh Stokoud.

cq <rY) en (U) P \ SB. stil, stil zijn ; zwijgen,

zwijgend; bedaard, gestild van luid&chrei-

jen. — ccifnni^dji^^danjis iemand doen zwij-

gen, zich stil doen houden; muziek of

muziekinstrumenten doen zwijgen.

OJ) (UI2 (KYI ft \ SB. de horoscoop van een

toekom^tig zamen zijn als man en vrouw,

door het huweltjk verbonden; dat zamen-

zijn. Om bedoelden horoscoop te verkrijgen,

neemt men het totaal aantal letters van de

namen van den man en de vrouw, vervolgens

voegt men de vijf woorden: (*j\ 'n
^
07
£?

N ^

(htj)\ (tli^i\ en <uiaSi\ zoolang in geregelde vol-

gorde achter elkander, tot dat men, gesteld

de namen tellen te zamen 21 letters* een en

ttointig woorden heeft. Fait nu de eindletter,

wat, als men 21 letters heeft, het geval zal

wezen, op A\ dan zal het huwelijk gelukkig

zijn. Evenzoo als de eindletter volt op

(Wicrnt o/^frop Fait die op <njmi (Jav.

ziekte)- of'<un£i^ dan zal het huwelijk niet

voorspoedig zijn; men drukt dat uit met te
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zeggen: cmtvi^hiuiugitprw Verg. (uirvij^s II.—

(M(bin(Gii^i^(hn<n(m(LU(u(U2>KY)(in(Eji\ een werk
(Kb ' s G^CJ

dat handelt over de (uicui2'H7}j\ en het bere-

kenen (trekken) daarvan.

T} en (U) (KYI (HI /I \ SB. van alle markten

t'huis; in allerlei dingen t'huis. Verg.

T) (Hi rn cm\\

«T? cm (1ST} n \ SB . vlak, goed glad zitten,

bv. van het behangsel op of tegen den muur;

zonder opzien te baren, in stilte; van de

wijze waarop men lets doet : in alle stilte

;

fijn, op fijne wijze, van iemand hespotten,

t. w. zoo, dat hij zelf niet merkt dat hij

wordt beetgenomen, en slechts de omstanders

begrijpen, dat men den . draak met hem steekt.

*>? (U1 (1ST) n\ SB. pal aan tegen lets; tegen

elkaar aan, aan elkaar gekleefd o/geplakt.

Jig. heel digt bij of in onmiddelijke na-

bijheid van iemand. — xmi tut asrtjp lets doen

sluiten, doen kleven, plakken, lijmen

aan, op of tegen lets anders; een brief

sluiten. — twa m<is^\ ook: gekleefd, kleven,

van de tong aan het verhemelte.— (u-naji&snp

Jijm
,

gom , de gekookte rijstkorrels,

waarmee een brief wel wordt digtge-

maakt; enz.

*>7 (UI2 (1ST)
fj

\ SB. als een hagelbui neerko-

men , regenen van steenen of hogeU op iets

bv. op een schip.

en cyi (U) 2 (1577 /) \ SB. van werk dat men te doen

heeft: veel, i. d. z. dat men de handen vol

heeft en er niet's meer bij kan doen.

ni aji nrui n \ (Ar : 5i£j, woord.)—^-d^™

(Mjp SB. van den prtester: den bruidegom
y

in de moskee, in het huwelijk verbinden,

en hem tegelijkertijd zijn verpligtingen

op het hart drukken.

Q
n/1 (L.1 (UVt \ of zooals men ook wel schrijft:

TiMyn (Hind, roepijah. Prof. Kern,

Skr. roepja en raupja, zilver. Jav.

wdbk). SB. ropij, gulden van 100 centen.

nricuMJitHiiz tli 2 asr^p hetz.— nrt cm (lvi xn 2 ^n \ gul-

den koper, t. w. 0,84* of 0,835
.
—

Verg . ^-nm^io^s en zie ook fniui^Khmjis zoo-

CT>
*>7 (Ui \ SB. van muskieten en derg. : in groot

aantal er zijn, er van krioelen.

o o
(L/f (tJJ fi \ zva. (uiarnajiom/iw

07 (IJI \ SB. eenigzins, min of meer, wat, zoo

ongeveer, tamelijk, nagenoeg, nog, al, vrij;

ook zva. onzen uitgang achtig, bv. ma^^nt

V '
fOJI

s roodachtig.

—

-n oji ru ?o? \ vrij talrijk,
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nog al talrijk. — (Skr. arda, half; een

deel. Jav. wdbk.)

*Y)<W/\ SB. geplaagd of gehinderd worden

door hetgeen men draagt, in let algemeen

door hetgeen men met zicl voert, omdat het

te zwaar of te veel is. — <Nn-#«^\ stoornis,

plaag, hindernis. - ^asnf^a^.\ van iets: om-

dat let te veel of te zwaar is, iemavd hin-

deren; ooh van iemand: een ander hinderen,

door lent onoploudeli/jk te vragen, om lulp

en inliclting te vragm.

*Y) 2 ^J? \ SB. rad, wiel ; en kar of padati met

wielen, op Europesche wijze gemaakt

(Port, roda) Verg. <u(iaasnw

a Q . n
*T7 CUt P \ zie (tot mojijiw

*Y) (Uf P \ SB. los, mul van grond. — wt>^

•Sm^ grond goed los werken.

en dit (waarsclijnlijk van -n^x bloed en

<un&^ voortreffelijk. Jav. wdbk.) titel van

personen van vorstelijke afkomst of van adel-

lijke geboorte.— -nvftuion^^ titel, dien de

Europeanen geven ann de oudMe vrouw van

den eersten rang en gemeenlijk ook aan de

andere vrouwen van den eersten rang, van

een regent. Verg. ^*™ NN Maar ook de vrouw

van een wadana wordt, vooral als let de doclter

van een regent is, door de Europeanen wel

met "^ <n <w» tfn^6_s*flyt/| n betiteld .

CY)2(Y) (U) 0O7 [I \ SB. naam van zekere luid-

ziekte, een vorm van sclurft, naar let sclijnt.

mfEj) OSY)
[J\

SB. knorrig of ontevreden als

karaktertrek; steeds aanmerkingen hebben;

ook zva. Q^uaspj\\-^^S(^nj\ verdrie-

tig; ergernis. Verg. k7J(l^™^\- ^-^

Qt t anas iemand of iemands gemoed verdrietig,

knorrig maken, zooals door lent dag in dag

uit om iets wat niet goed is, te vragen, enz.

CUI £5 C&l /? N SB. benaming van de viscl, waar-

van men ctmji^ wi 1
- maken, nadat ze twee

dagen in let zout leeft gelegen.

m(U)\ SB. of {S. met tiG^^n B. — K.)

naam van zekere luidziekte; volg K. zva.

-nj/ijfcjxKwp — Verg. ^ahs ct?t)?^\ en

m OK \ SB. vorst, koning (Skr. radjd, vorst,

vorstelijk. Jav. wdbk.). - (ema*^^

over een land of rijk als vorst heerschen.—

!OT)^ ;t^^ vorstelijke residence, de re-

sidentie van een vorst; de regering, de

troon; in uitdrukkingen zooals: afstand

doen van dm troon, de regering overgeven;
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voorts: vorstelijk gewaad, vorstelijke insig-

nien. — <umnrrigfimni(iG6^(Hyi^ het staatsie-

kleed van den regent, als regent. — tfm

(Ktruioj)
(pf nmg»j)fru(3^Aimjj ) nsnm inn "n \x

6_b**oo/?\ afgezet, ontslagen, van een re-

gent.— ^^wi'ttn vee, bezitting aan vee

;

maar is -r?^*o7<i>u\ zoo gebruikt wel Soen»

dasch?— voorts: het een of ander verrigten

te zamen, zoodat ieder wat doet. — vmrhm

<iKt*nrbvi\ goed of goederen, die de vrucht

zijn van gem^enschappelijken arbeid, bv.

de goederen die door een man en zijn vrouw

worden aangekocht van hetgeen ze met hun

arbeid verdienden.— -m^.vmps have, tilbare

have. — rriaK
i

Km lM\ schatten. Ve?g. *9ja?

(tciiM\\~nitez(>jzn\ de venusziekte.— Verg.

0717 £r?W

j\\

—

(dn^nK\ SB. een verstooten vrouw

terugnemen, wat, zonder dat het huwelijk

op nieuw behoeft te worden gesloten, kan

geschieden, na de eerste en ook na de tweede

talak, miU in beide gevallen binnen de iddah.

Als drie talaks zijn uitgesproken, moet de

vrouw, ml men ro->i«^\ vooraf trouwen met

een ander man. (Ar. ££**})'

\

*V)<t^P\\ — t7iT7«^^ SB. over een zieke, t. \

w. in zijn nek, al de voor ziekten be-

staande ^^(ei^i prevelen. Dit wordt gedaan

als men niet weet wat hem eigenlijk mankeert.

nri en a& p \ SB. soort vijzel, waarin de sirih-

pruim, ten behoeve van reeds tandelooze per-

sonen, wordt gestampt. — ot7?*?^\ een

sirihpruim in de t??i?i^\ stampen. Verg,

trLidmj)2(icig*nyiVi

^n 0^2(hO fj\ SB. bij wijlen, nu en dan,

soms; vaak.

Q
nr> a& (tOjj\ SB. arbeidzaam, ijverig (Mai.

ijverig, naarstig). Voorts: vernuftig, inge-

nieus; begrip en verstand hebben van

allerlei zaken. — 0oj-n«^jN7<N7^\ werkzaam-

heid; kennis, kunde.

07 en Q& (KYI f] W — (U7-r7^/i^*o^\ SB. een woord

herhalen met behulp van het herhalings-

teeken. — M-n^i^*™^ het herhalingstee-

ken, t.w: p, de Maleische angka doewa.

nrj 0& (KYI ft \ SB. sop, bv. van brood; ook

dan meer bepaald genoemd nr%iK<tfnzrt(ui(ruji\

rauwe vruchten gegeten met een sambel,

dievarieert naardenaard der vruchten; verg.

<w)^o-m^(^ tvijiw Voorts: een verfrisschen-

de drank (bereid van lahang, c£r\(&\ zoowelde

vruchten ah sommige deelen van den boom, —

en
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zout en soms een t&einig Spaansche peper),

die op de straten en marMen wordt verkocht.

%

(HYf/f\ zie M (EJi^myjw

11 2 (*& % (HTJ/fW — (&ni2«K2(hrnjf\ of m-m-nt

(iK2<Kn/f\ SB. iemand, die zich bv. in een

kamer, een dier, dat zich in een hoi of gat

bevindt, van buiten af dwz. staande bv. in de

geopende deur of voor het hoi, met een pieh

of derg. bestokeo. Ferg. Mtasmcmjfw

(LA S? fffl? \ SB. iets goeds, bruikbaars, nut-
S

tigs of aangenaams dat men ontvangt

;

goede gaven, zoowel die God schenkt als

die men van zijn medemenschen ontvangt;

levensmiddelen; wat tot levensonderhoud

dient; cadeau van eetwaren of van iets

anders; dagelijksch brood. (Jr. <J$jj)

<8i<wQ<w(CM2(mji\ ook geschreven (SiMfeivn

£ina£ji^ iets wat zal zijn of zou zijn redjeki.

nn a^asnfj\ SB. gehaakte of geknoopte

beurs; gehaakt of geknoopt netje, dat

men gebruikt als beurs, en dat mm digt-

trekt of sluit, met behulp van een door de

buitenste rij mazen getrohhen touwof koord.

nj$kasr7fj\ daarnevens als hetz. de mvdsv..

m-rit&asnjfs SB. vuil, vuil zijn van de plek

waar men zit of toil gaan zitten.

*Tia&(KQ\ SB. zeker metaalmengsel, dat o. a.

gebezigd wordt omvan astKEn^xm^n^ temaken

SntEfi^fKrttirunasnjiw (Skr. radjas tin ; rddjasa

van tin, en rijk aan stuifmeel. Prof. Kern.

Jav. Wdbk.)

T} flft 2 aw/I N ^ komen, ook te voorschijn

komen in onophoudelijke opvolging, van

menschen en dieren Rg.

HT) 0& am fl\ I. SB. staan van een groot

aantal personen . — II. maar zoo niet in de

Preanger, zva. (um(ui2(VM rn\ van een paard.

nr) a& dm
f)

\ naam van de Ide maand van het

Mohammedaansche jaar (Ar. radjab).

(Ul 2 Q£\ 2 \ S. ojioji\ B. met, mee, benevens,

te zamen, zamen; zoomede, ook; verge-

leken met. - iui2(Lfi2(ik2(cn»oj\\ S. ojim m (& an^s"

B. te zamen met, in gezelsehap van, te za-

men, gezamenlijk, met. — om?<i£?»V?<nt^\

iemand of iets doen zijn bij, te zamen of

in gezelsehap van iemand of iets anders;

iemand of iets zetten bij iemand of iets

anders. — Kntui2nk2xnonjj\ zva. xntcntuixnanp

zie onder (cntCiw

clri 2 «^ 2 \\ — xnnndkt \ SB. iemand, ook een

dier bv. een tijger, met zijn velen te lijf

gaan; voorts iemand met zijn velen aarikla-
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gen of beschuldigen; en tegen iemand, die

werd aangeklaagd, met zijn velen getuigen.

Q _

nr}(UUI\ zie 6^h&\\

rY)(UU)\ SB. I. zvaJt et Jav. -9>om\ (laat-

dunkend, van iemand die zich heel wat dunkt

te wezen en veel vertooning maaM (Ar.

w^ ostentatie, het vertooning maken van

hetgeen men niet is. Jav. wdbk.). II. SB.

van de gedachten, die iemand bezielen of

toarrmee hvj vervuld is: gemengd; het eene

oogenblik zijn van dezen,het andere oogen-

blik van dien aard; ooh niet onwrikbaar

vertrouwend op God, maar angstig, van

iemand of de menschen, in hart of gemoed,

bv. tijdens een hevige overstrooming

.

<n <rY)(Ul/}\ SB. veel, velen, in groot aantal,

talrijk, in menigte ; aantal, bedrag, som .
—

t^niMjK^niaMy zeer veel, heel veel, velerlei,

velerhande.— o^^-n^niaAJis alle, alleman.-

ftji^Txi/i/KwiN al; de geheele hoeveelheid

van iets—mmm omG-zamijis van menschen, dieren

of van iets, bv. werk, aangroeijen in getal,

meer worden, toenemen. — ajt^-rxLu^-n

aM(p&it\ in levendige woordwisseling of

levendig gesprek zijn, treden.— «>«fr»<u*

vf-nMAMs het allermeest, het allertal-

riikst. — <Knrn t~naM(3^A.<*m(cn\ al te veel;

Vermatig. <n t> M>» <^ t> <uw <w? > of OAi<nnn ma

<nni(iM<hn\ of (U>(qni(iMao\ Op zijn meeStj

al het veel is. — *r>«y*rxM4\ zva.
*i

rn<w\

het is de mvdsv. en men gebruikt dien gaarne,

sprekende van een veelheid of tot een veelheid

van personen, die ieder voor zich een veelheid

van het een of ander hebben of aan me men

ieder voor zich een veelheid van het een of

ander toeschrijft, enz. Zie de grammatica

.

—
rr O rCYverg. '~nt<ut\ ojizq^m en (rwtKmw

T) OAJI 9\\ — <c? -» cum ^ \ SB. rooven, plunderen,

leeg plunderen; ooh een aanplant plunderen.

nr) anil (ten ft \\— ^^«^?^^\ SB. de voor-

werpen, met het gezigtsorgaan, niet be-

hoorlijk kunnen onderscheiden ; van de

letter8 in een boek, door iemandgezien worden,

als of ze heen en weer gaan, als of ze

dansen.

TJ OAJI (KYI ft \ SB. nu er in zittenen niets meer

te vertellen hebben, van iemand, dieweleer, bv.

doordien hijsterk geprotegeerdwerd, eenmanvan

9
beteekenis was; ooh voor iemand er in zitten.

(KYI ft\ SB. groep struiken, boschje;

plek, alwaar ruigte of struikgewas.

—

^•^a^*™^ den coitus uitoefenen, zoo*

\'^;£-M0^i p ;|8lS^i^fcilP.ill
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maar op den grond in het bosch of in de

struiken.— TiaM<HTyi<3>**<&\ een bamboestoel.

"Tl (UUl% (tSYI [l\ of ^£M2(isn~fnarvi\ S. aj« x

B. hoofdpijn hebben.

cYKUW asri fl\\— ^^^wf}™"^ SB- zekere

grassoort, waarvan de blaadjes zich om den

stengel, als men ze maar even beroert, sluiten.

*Y)0A/)2(M/JX\ — o^fl?^ SB. lets bv. ge-

neesmiddelen op een steen fijn wrijven.

iwT9 OAJI orui n\ SB. reaal, benaming van de

gewigtseenheid voor goud en zilver, t. w. het

gewigt van negen duiten. (In het Bantamsche

is de ^^n cum <rvyi\ ooJc wel (ummmi(htji\ ge-

heeten, nog altijd de munteenheid, waarbij men

rekent, en ajin'-n mji aruj^\ is aldaar =256

oude duiten of twee gulden zilver en zestien

duiten. K.)

*T> OUUI (*-Afl\ SB. van menschen of dieren zooals

bv. herten, kippen, enz. in groot aantal rond-

loopen, zijn of zich bevinden ergens.—

<c? t> aMiviji \ kruipen, loopen van mji^w ory \

asnwiirus o3 <w*<£j^ !Hnasn\ en <rviyi^ Voorts

I van een blinde, van een zwakke zieke of van

'

1

een herstellende maar nog zwakke zieke: loopen,

zich vasthoudende of steunende aan alles

;

langSvden grond kruipen (fig>). Verg.

07)«Tiffo\\ — <Kn^tLM^ rr\tw,Mji\ van een ^
-n**^ of derg. diertje: in alle rigtingen

kruipen, rondkruipen; voorts van iemani:

ergens overal lasten en voelen, zoekende

naar iets.>— aSiMfiTKuunu^s zva. otit»«m$jt|.

mji(ujI\ maar van een veelheid van ajiMt&ijf*

*oATTjrtj»^\ en derg.

T7 (LM (H)
fl
\ SB. onvertaalhaar redewoord om

te beteekenen het opgenomen worden (en

op zijn floats gebragt worden) van hetgeen

men gaat »barn\ xncrmashes of (vi^w Ge-

bezigd bevelenderwvjs en met terugslag op een

voorafgaand ohcm\ enz. is het zva. ons:

pak op! neem op !

nri(WI(UUI\ of (ui2(q(Ui^nMHM\ zva. <ui2(ri*J>(aj.

urn-T) (mji\ of (viKm'-n<HTji\ (Mai. hari raja,

feestdag
.

)

*Y) %(IAJ) 2 (&l
f)
w

—

o£)
rr)2(Lviz(&iji\SB. afhangen,

overhangen, van een bamboe, van een tak, enz.

(Tf
cTl(UVl2 VM [l\ of ^m (u,cm/j\ SB. SOOrt

kluchtspelers, gewoonlijk ten getale van vier,

die hun voorstellingen geven, met begeleiding

van een goong, twee angkloengs en vier

dogdogs.

*
• o

^YIOAJI QfYl\ z%e <u» truism ax $*

*9)<LMKmfl\ SB. in groot aantal op het

It
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pad zijn of op stap sijn, &v. om iemand

of iete te eoeken of wel ergene keen, tnz.

?Y)(UW\ ong. t>iwji<c?<m0y SB. genegen om

het met andere mannen aanteleggen, van

em getrquwde vrouw.

*>? MA \\ — xn-^iaAA\ SB. van velen of van een

persoon met anderen: neerzitten, bij elkaar

zitten, bv. om te beraadslagen; aanzitten

om te eten; mee aanzitten; zitten te

eten met anderen, in den zin van one: aan

een tafel zitten met hen, als zijnde ge-

lijken; voorts: in de rondte zitten; en

iemand omgeven, omringen, in het mid-

den hebben; om iemand heen zitten.

tn-%aMt rTiMit\ iemand omstuwen, in een

digten drom omgeven. ~(inMA<*gj rrtajuL\ S. <ru

ann^xnniaAA\ B. zva. (a^nnji»\ neerzitten, bij

elkaar zitten, zamen zitten, bv. om te over*

leggen of rood te kouden. — *na5i*#<tyi*\ ver-

gaderd zijn, bij elkaar zijn of zich be-

vinden; zamenscholen, bv. op etraat; zit-

ten, zijn, zich bevinden in het gezelschap

van anderen. —- ^n*r><tM«si»n^\ hetz. ook zva,

»m(E^^A<njiMif\\— ^MAt&tuicrCns van bloedver-

wanten en vrienden of van iemand met zijn

bloedvertcanten en vrienden: zamen zijn, bij

elkaar zijn of zitten, in «&kaars nabijheid

zich bevinden.

\ SB. benaming voor het hout van de

vier volgende palmen: de kawoeng, de pi-

nang of djambe, de kalapa en de lang-

kap. Rg. K.

*T? (&t fl\ Soil. raam. SB. I. raam.r— -r>«/><u»\

ruit van een venster.— (Stnnmna^s of <&un»at

*»^oo> N vm een venster: met ruiten.— II.

^^p SB-, het vlechtwerk van een stoel

of bank {rottingbank)

.

(Uf (E/f n\ grondv. van oji cm oji (EJtn\ en kjt cm oeaji\

waarmede verg. oji cut (ays en ajigiui^w —

(Jav. m
<^jf\

het gesloten of digt zijn van

de oogen, zooals van een slapende).

*T> (E/t\ I. zie (cnajiw 2 eign. van een zoon van

Vorst Dasa-rata, een incarnatie van Wisnoe,

wiens heldendaden bezongen worden in het

naar hem genoemde heldendicht. Jav. Wdbk.

Be Soendanezen noemen ditgedicht <w» *rnun nit&iw

*Y)(n(&l\ SB. levendig, lustig, vrolijk, lui-

druchtig. (Skr. ramja, pleizierig, vermake-

lijk; en ramjd, de nacht.).- <e?'n^<si-n<»<et\ ter

eere van iemand, wat onder oi^<ip»«*#<K70N

wordt verstaan, doen plaats hebben ; iemand

in plegtetatigen optogt i^n4w«we^ plegt-
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statig ontvangen of afhalen. Verg.

vcn^jxmQ<c\^\<*~^^^M<*An<taj\ alles, Wat

wordt gedaan bij wijze van openbaar

eerbewijs om iets te vieren; openbare

vermakelijkheden, optogten, spelen, maal-

tijden enz. Voorts: plaats hebben van

raramejan.

<H(EJi%\ SB. vinger, teen.— m-ttkeji^ een

vinger lang, een vinger diep.

(U)2(&1\ SB. een verlaten en weer woest

geworden hoema.

<r>— (Lnajiaji/&i\ zva. <& (na<&i om annt <m^\

S

maar slechts met betrekking tot menschen.

/n T) (ESI \ Jav. hoofdhaar (Skr. roma, baar); in

ket Soend. slechts in de volgende spreekwijs:

cun£nz(8i a$d$i&<iMMM^WMJI^ ^^^^^^

<©t\\ Zie bij a&eptthnjiw — Verg. ^J?*?^P

Off *T) CEJI 9 \\ — (mvi^^nitE^d!trnt<Kiji\ SB. kin-'

deren aan elkaar verloven, door de weder-

zijdsche oitders.

Hfl (E/l &\ Mai. hlllS. 1— Ti(&i%asham\ zie «5ti<e/?{\\

7ira{fe»«3iasr>ft hospitaal. — ^<^^^mru\

flocieteit.— -^™^™J^2 »3f
N zie *¥ ^«t,

NX

(nlUnCBIPS SB. op dengrondofoptafelge-

morstefcuimels van £&».•—•
(d^rn^'n^^x

etenskruimels op den qrond of op detafel

morsen; morsen bv. bij ket rijsteten.

OJI&JI (HI
fl\

S. g^a^x en &$i\ B. dikwerf,

dikwijls, vaak, menigmaal. — cu <&* <>a *&9*™j{<

tn (Mdihrn ^iknaofisMy}\ ZVd. OJKE/KMTJI'ejuhi/iw

(Ul (EJI (KYI
fl\

SB. vol barsten en scbeuren,

van een bord, een glas en derg. Voorts van het

lichaam: als geradbraakt, bv. door het

berijden van een stootend paard.

(Ul (El] (Knn\ SB. vermorzeld, verbrijzeld.

—

cut (eji am3 M <htji \ totaal verbrijzeld ; in meer

dan duizend *tukken.— (cim^A^ iets

bv. een glas, verbrijzelen. Verg. m^^n

en «^«^<*3P

OJI (T) (EJI (Kn\fl \ SB. in stukken bv. in twee'

of drie stukken, van een bord dot viel.

Verg. m&i*™/)*

nrj (EJI 2 (KY)fl\ SB. zva. (kam^ van de maan,

van een licht en van een Spiegel; en van

gebatikt aoed: dof.

nr) (eji asn n\ of -r>pj<tsr>^ I. SB. web van

een spin. *ri (EnasnncnjuKi % \ hetz.— 2 SB. neurap,

waaraan de kogels, noodig om het net te

doen zinken, nog ontbreken. —-
'w^^

dun touw of draad, gemaakt van de

ve&els van den pisangboom. — ->j®if&f«sn^\
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van gekookte suiker: zijn z66, dat, als men ze

qpschept, zich lange draden vormen. Zie

00k tun6^*2 (isnji\i

*YI 0EJI2 (Ml ft W — xnni£l2(Mji\ SB. iets, met

de voile hand of handen, knijpen of kne-

den; iets kneden, de ingredienten voor iets

zamen kneden.—irniojM^w^qRUM^M

-hanim/js de handen krampachtig za-

menknijpen of over en tegen elkaar

wrijveD, zooals men wel doet als men zijn

toorn, die op het punt stoat van nit te

barsten, tracht meester te blijven. — Voorts:

de handen wringen.

(Ul 2 (&l (Mjl \ zva. (cnMi(K}ji\\

*ll(En(hJin\i — <mrri(Ejt(Kj)jl\ SB. zich ergens

niet te huis gevoelen en er maar niet

• kunnen wennen ; voorts: van sommige dieren

nit een vreemd land aangevoerd: -kwijnen

(mager worden) zonder bepaald ziek te zijn.

07 2 CEJt arm
fl\

Bant, hoofddoek. K. Verg.

nriaZ/i arm oci n\ Ar: ^Jokj , naam van

de negende maand van het Mohammedaan-

sche jaar; de vastenmaand.

O? (&l ~JI \\ — cainr) (&i~ji\ SB. aanraken met de

binnenvlakte van de vingers of van de

geheele hand ; iemand of iets betasten, be-

voelen .— «n -n <&*^6~& ary \ mvdsv. herhaal-

delijk iemand of iets betasten, bevoelen; ook

naar iemand of iets tasten of voelen. ~

nr\(Efi^jpn(EA^n\ tasten en voelen; al tastend

en voelend, zooals bijv. een blinde wel doet,

als hij loopt.

(Ul (EJI r^/f \ SB. geheel uit elkaar liggen van

iets, zooals een gebak dat niet slaagde, niet

goed uit den vorm kwam. —- Mt&i^jj9e:<Kh\

spreekw. zva. (Mirfiiqtisnrnut*

nri aj (&l ~? \ SB. frjngesneden pandanbla-

den, gemengd met bloemen en bevochtigd

met ^^^PV" De rampe is een ingredient

voor het <mjt^n\ en wordt ook door de vrou-

wen bij wijze van parfumerie, in het kapsel

gedragen.

*YI GEJi f+j>\ ong.— tjooj?^ SB. de takken

en struiken, die men brengt in een

(Kngf&idozi (htji of *miriM\i Voorts : met behulp

van takken en struiken, afgepaalde of

afgezette plaats in een water; de visch,

die de koelte zoekt, verzamelt zich aldaar, en

wordt vervolgens door de plek met o»j/w»\

te omshriten, gemakkelijk gevangen. — «?*»j *

<ej>^um.mji\ in een balong takken en strui-

liMiiSWii
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ken werpen o/plaatsen, ten einde het vischen

daarin moeijelijk te waken en tevens hoele

plaatsen te bezorgen aan de visch.

(EJI ^jfm OEJI ^Jl \ zie Ti (Ejt^jiw

qj Tl (E/l ~JI 2 X\— ffj«-n<iyn©i-~ji*N SB. door

ziekte een deel van zijn krachten verloren

hebben en daardoor niet meer kunnen

werken of zich bewegen, bep. ook loopen,

zooals men dat vroeger kon.

(YjnK&l^JKKI^ SB. bezorgd, beducht in

hart of gemoed dat lets zal gebeuren of

het geval zal zijn; angstig zijn, er in zitten

voor iemandof iets.— ^^^/f^^1^ 6^^^

^nrfnKE/i^Khnjis toen begon ik mij ongerust

te maken.— aanr^rtaEa^jitrnji^ ongerustheid,

bezorgdheid

.

nj(&1 ^JI2(Kljj\ zie tj<e*-^

*YI (&l +JI (KYI fl\
SB. kunstterm van de pare,

die te veld stoat, als alle aren zijn uitge-

komen; voorts van soldaten: oprukken, voor-

uitrukken in gesloten gelederen.

OJI (EJI ~JI (KYI
/f\\
— *nU&i~A«Tyi\ SB. een

verbod overtreden; wat ongeoorloofd is, bv.

;j
iets, met betrekUng waartoe men tjadoe is,

doen of eten; lessen, vermaningen of geboden

in den wind slaan of met voeten treden.

nj (EJI ~JI (KYI
jl

\\ — xnn^^^i^s ZVU. *^

(uiKryjw ttj®i^»(kt)o\ Jeunstterm voor bet

achter den rug zijn van den pare oogst-

tijd, voor het binnen zijn van den pare

oogst.

*T? 2 (EJI <~Jl 2 (KYI [) \ (Jav. een hut, zooals van

houthakkers in een bosch). ong. — «ni*m

(&i^2<Hryi\ zie xm(BJi^\

*T? (EJI rJI(WI/)\\ — cmnrKEJt^Aaj^s SB. iets con-

fisqueeren voor goed of voor ti/jdelijk; iets

verbeurd verklaren ; losloopend vee tijdelijk

in beslag nemen, bv. een paard, door den

eigenaar van het erf, waarop het komt en

schade aanrigt; iets inpalmen door voorge-

wend gezag of onder voorwendsel van het

bestaan van een verbodsbepaling tegen het

bezit; van iemands persoon zich meester

maken, iemand inrekenen; ook iemand iets

met geweld afnemen ; maar is het Id. z. wel

Soendasch?— tkhjimjimj\ verbeurd ver-

klaard, geconfisqueerd, maar slechts gebrui-

kelijk, verbonden met de benaming van hetgeen

werd <3t
rr%&i-Jia>Jin\ zoo bv.: «iw<w»tq^««^

<k^^n voor: verbeurd verklaarde o/ge-

confisqueerde bedog.

m(Efi~Jl(M/l\ S. van alles lusten; van

'~f«r
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alles houden of alles eten, wat maar ge-

oorhofd.u te eten; gemakkelijk o/gemak-

kelijk te voldoen, wat het eten aangaat.—

Verg . am -n an am osy w Voorts -ni&i-JiM,^ van

een jpaard: in het minst niet kieskeurig

zijn; alles vreten, mooi en slecht gras.

'XKnc&l ~J) (Miff \ hoffelijk voor: goed ; 't is

goed.

*>? (E/l ~Jl (KQ <M1
f)

\ ook geschreven -n m^im^*

<^\ SB. paar, bv. van kousen, schoenen en

derg. ook (stel. Bg.). .— aji-n^i^iajicmjis

(l^(*Jini(vi^i(Kj)(Mji\ em.— iwri (zi^i nji on -^1 (KTi *ri \

een volledig stel weefgereedschappen.

*T> (E/f ~JI (U) n\ ong. -n^^n^^s SB. rond

blad, gemaakt van hout of »<nSixnona\ om

eten op te plaatsen.

nrj CEJl ^Jl (UUln \\ — «nj«»^i<iu^ SB. afhan-

gen van het tafelkleed, van de tafel; van de

sprei, van het bed; enz.

*» (&l eJMUUI (HTJ/l \ redewoord, dat gevolgd

wordt door <S«~»\ mfrMitaQahs &£i*&2

*ri<t^\ em. en dient om te beteekenen wat

toij uitdruhken met gaan of beginnen in

bv. hij ging aan het tandakken of hij

begon te tandakken.

TT\<&l ~2 MJI (Kn/I N SB. neerzijgen, bv. van

aandoening, of tengevolge van een plotseling

opkomende duueligheid; enz.

II. xn^f^^tuv^itw^ SB. van een boom: mob

naar beneden gebogen takken

O? OBI ~ji 2 crnfj \ SB. iemand, die met an-

deren in een bende vereenigd, ook bende,

die diefstal met braak pleegt en desge-

vorderd moord. — (mniiEji^icm/f\ tot een

bende vereenigd,, diefstal met braak pie-

gen en desgevorderd moord; ook zich

met geweld meester maken van een schip

en zijn inhoud of lading; fig. gezamenlijk

iemand berooven en naakt laten.

(LA (&1 ~JI <m fj\ zie (uvi^Acmjiw

(Ul (&) ~J1 am fj \ SB. van een aanplant: aller-

wege geslaagd zijn en mooi staan (Rg. K.);

volg . somm. ook: van het vruchten dragenr

bv. van koffijboomen : algemeen en allerwege

zoo goed als men maar kan verlangen.

(Ui (EJi^jj crn/l^ S. -n^^z/N B. of BL. <u

(EJt^cmjis BL. of B. het eens zijn of wor-

den, overeenkomen, eenstemmig denken,

van hetzelfde gevoelen zijn; instemmen

met iemand of lets; approuveren, goedkeu-

ren; met instemming en medeweriring bv.



209

van alien; ook het gemeen gevoelen ; en van

een voorstel of propositie: de goedkeuring

verwerven van iemand, instemming vinden

bij iemand.— mMfoi^nmji^ SB. met de hulp

van velen en tegen verstrekking van eten

aan de helpers, een landbouwwerkzaamheid,

bv. het iEiojkirujf\ van een stuk grond, ver-

rigten. •— (mcu^^rpr^(Hijf\ S. rom <&i—
» ##*27 N

of (&*n(i£j(Kr)(Hi/i\ B. met lets, bv. met het-

geen iemand zegt, instemmen ; op lets ap-

probate 0/ goedkeuring geven; met iemands

wil of verlangen in overeenstemming zijn.—

(Situtut -Jinrn/js S. & <ui (eji ^,1 cm ij\ B. VQOrstel,

propositie, raad.- £1 <u <&i~Acmfl \ anm m^i cnyi

\

een zaah bespreken, over lets beraadslagen

of raadhouden. — (uajt^i^ar^tm^ S. mm

e^^jffn^ B. raadhouden, overleggen. —

<&(U(&i~Jl,<rft2(hn/>\ S. KnaJHBi~Jiarn?<m/i\B. (a) een

zaak bespreken, ten einde daarover rempoeg

te worden; (b) een stuk grond bewerken,

o O
met ngarempoeg.— <w> «m <u w^rrm (htjj ^ en

(tJiam<ut&i-Jt(rng!Hi<i^ nevens (i°(ueEA~J).crh2(m/i\ en
X (Klj —-' s II (Kb "—^

(Si(uiEi^jicmi(mji\ in gebruik als Pass, van m

' Mtsji^Affhtiho/l^ (#).— (U(U(M~AarftiMji\ S. mm

<©»^f r^j <n^\ B. vergad^ring, zitting vaneen coU

legie.— J^erg.^^^^^pzoomede^cm^^

nr) (EJ) ^Jj\ SB. tenger, van het lichaam.

Q *
*T? (E/f ~JI \ zie (n(Hn(ut{\\

nr] (&l ^Jf\ SB. geheel of gedeeltelijk er af

,

bv. van de tuit of het oor van een ketel, van

de ooren van een hond, wien de ooren werden

afgesneden; enz.— <CT-n^?~^<i?i^\ van lets,

iets geheel of gedeeltelijk afsnijden, af-

breken, enz.

nr) 2 CEJ1 rJl \ SB. van wapens: met een stukje

of stukjes er uit; met schaarden.

O n o
(Ul (Efl (bJI ff\ xnnji<tjt(i^ji\ zva. annum dojyjw (&

tuQ(ici^i(Q<u>d£l2onti\ de handen wringen.

ni(E/i\ SB. de eindjes draad, die, als een

Cq
stuk, bv. een saroeng, is afgeweven en van

het weefgetouw is genomen , aan dat toe-

stel overblijven. Zieook moodw — ^^cq?

het strookje tegalgrond naast een sawah,

dat die Scheldt van het bosch of van de lem-

boer, en dat of opzettelijk niet tot snwah

werd gemaakt of wel daarvoor ongeschikt was

.

1TI(&)\ zva. <8i &i3 ooji\ Jav. wdbk. — cu^n -8

Cq
(EJt2(K)n\ boek, inhoudende tooverformulie-
co {̂ 7

ren en tooverbeden, de voorschriften voor

het berekenen van de goede en slechte

dagen, enz.

TiflE/lpN SB. 1. zva. rvurviicrijfs en zooaU men
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zegt het echt Soendasche woord. II. zie

o o
tun trLi 0Jta\ , en (Kn&iOJijl^

*yi2m (&1 P\ SB. de bloem van de <um<non\\

fCO) ^

jlff m
— ^itni2(n<&tf(Lfot(HT/i\ van de voeten: van

onderen gescheurd en gebarsten, heele-

maal stuk.

*>7 (E/l (HI fl \\ — ct^pm^\ SB. lets toe-

dekken, bedekken, zoodat het aan het gezigt

is onttrokken; een meubelstuk met een Meed,

taken of derg. bv. om het te bewaren voor

het stof, dat van den zolder valt, bedekken.—

<twri^ipr(m/f\ toegedekt, bedekt, aan het

gezigt onttrokken, doordien het is toege-

dekt. — /witfoiTiffi/iffo^x zich heelemaal, ook

het hoofd, hebben bedekt, toegedekt, met

iets zoo als een sprei, een saroeng of derg.

nrj (&l (KYI ft \ SB. dood van een boom. (Volgens

Reg. Tj 4 ook plat vaor (we~^ von een

mensch). — (KJi!i^(tsri(Kin^(E^(tnini(i^pi(imn^(^

o (?) O & Q
(Ki/)\ c~ asn (trn^n ti~) crm * &j) <ifc tut rut (ui 9 ca t hi\i <£n 1

onjj\ een uitdrukking, waarvan men zich toel

bedient om op verbloemde wijze te zeggen:

als te avond of te morgen uw vader sterft,

verkoop dan dit stuk niet aan anderen,

(dan zal ik de hooper zijn).

*y> <&i asnfl\\
— <^ni^asnjf\ SB. opklimmen,

kruipen, opklimmen vanklim-en slingerplan-

lm ^ — nr)(&iasnttnn\ de reep bftmboe, die
CO flSf «—" *

bij een Q(rSiasnji\ buiten op de djadjalon

gelegd is en de eurih tegen de laatste

klemt. — Zie ook ^^(wittHv^y en m.ac.

*T? (E/l (1ST) ff \ zie (cncpik^\\-~nr}^,asn(mii\'i

van een vruchtsoort (Nephelium lappaceum). —

Verg . aSYl¥\ a
2Jl

s en <t/jffWM-s**2^*

09 on (EJI asn fl \\ — (mKneasnflN SB. een sawah
(Co <U( (ca

wieden. Het geschiedt door het onkruid bij

een handvol te gelijk in zijdelingsche rigting

vit den grond te trekken.

OJI CB/I asn fl \ SB. difft van een bosch.

S CO <UI

*>? OBI asn OW fl \ SB . soort muskiet. Mai.

agas. Jav. (pr^asn^^w

OJI (&l OJI fl \ SB. van een dam: water doorlaten;
S CO ZJl

van #en <n9sn<xm\ en derg . op de naden of

waar geso\deerd is, vocht doorlaten; voorts

van het water- sijpelen uit een tjadas of

kleilaag; ook door metselwerk heensijpelen.

07 c&i OhJI fl \ SB. dissel, het timmergereedschap

van dim naam. — «i^^^g»«5f N z*6 %'

aprvtw Zie ook (eaiu(mj\ waarvan volgens

. ,

•

. sommigen <m«# av»^\ dot Op, SoewtaMQ on~

bekend w, een synoniem zou zjjn,

^ ;

^;if!#''?M>^^^ '

':'K^%*#M'.:^^y :--iT^^|^^;;i^^l@M#|>
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m$><M ton/I \ SB. lan£s de wangen rol-

len, biggelen'iwwi tranen; nat van tranen.

<9)£l(nj)/l\ SB. van vrucMen, die groeijen

CO oUI

aan en tegen den stum van den boom, bv. van

&a*niajis zoo talrijk zijn, dat de boom

gezaaid vol zit, dat hij een en al vrucht

is; voorts van het lichaam: volzitten met

bloedzuigers, ook met puisten en zweren;

en van bloedzuigers: in massa zicb gebecbt

bebben aan iemands lichaam.

(UI2 (&1 2 &M f\ W— <m<uitoii<iM,p SB. bij het

S CO <lJI

^oo^tx de rijst vermengen met gadoeng,

djagoeng of derg. ofdat mm genoeg zal hebben.

^Y} (El cm/)\ Kw. zva. oSmp»fnji\ vorm. Jav.

CO oJl

todbk. — ^g*™^ SB. gelijk of bijna

gelijk van vorm, bv. van twee rijtuigm.

MuncM^iM^zieblj (cnasnw — ^g>£B<^r

of zooals men gemeenlijk schrijft ^m™^

de inlandsche tabak-kerfmachine.

<71(Efl\ SB. een afgedankte beurap ergens

CO

gespannen, bv. om kippen verwijderd te Jiouden.

.

i
-rioo^N span van paarden, ookatel {twee

.|j of drie spannen, das vier of zes paaram).

<Tt%(n&\ SB. gescheurd, met een gat of

gaten er in bv. vm een njiroe.

n?2^2\ SB. een gezelscbap van -mojo^x

CO

of ^wtcrrys ook stel van bekkeninstru-

menten

.

ni(EJ)\\ — -ndmi^ SB. scbemerend, on-

duidelijk van het gezien worden van iemand

of lets; scbemeracbtig, scbemeren.

CUIGJIW -- cuwcuiMs SB. in de verte zicb on-

S
s s

daidelijk vertoonen, scbemeren in de verte.

(EH cm2(M(UUIfl\ wordt verklaard met

i "yr
(hrn^ «5r> (Hi am w

nr> cmfj\ ong. <^<X8™r of rr>^°22l N S. ok*

i£^n B. {van een aanzienlijke) vallen uit

de hoogte, bv. uit een boom, van een paard,

van een schip in zee; naar beneden storten;

voorts -^^ SB. vallen, bv. van een

haarnaald uit het kapsel; ook uitspreken, t. w.

een talak over een vrouw, en geven, t. to. een

bevel; verg .
cn^^^ ^ ook flS<cn *

^a^W^ mvdsv -
nerbaaldelijk vallen, bij

berbaling vallen, bv. van aren uit de bos

pare, die men transporteert ; voorts van

tranen: hi] berbaling door iemand gestort

worden; en van iets: stuksgewijze afval-

len.- ei-nvnmW °P °f in kU kU iaten

vallen. - «i-»«H$'f2l* "*' doen °f 1&t6n

vallen uit de hoogte, uit de hand op den
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grond, enz. Verder van een paard: zijn ruiter

afwerpen; is de ruiter een aanzienlijke, dan

O o O oaxamg(vn»jj!<Mfl\ B. tindelijk <viniqr^cryii(m/f\

oolc een talak uitspreken, en een bevel ge-

ven; verg. ^0%™^ boven. — ^^^^

zie ben.

(U) amfj\ redewoord voor ooo£?ot^\ ons bof.

^li ™//^ Km-— nr
l

<

^\
ar
}2Jl

s zva - <*Q'<$)*^van

een boom, huis en derg. — Verg. "p'n'mjl*

*r> cm\ 1. Kw. lichaam, lijf. — II. -ncm-m

<rm\ zie 'mam^

Q
*T? am \ SB. zeker mengsel dat bij wijze van

gist wordt gebruikt, o. a. om Qt <t£?*©^\ te

maken; gist, gest.

fl^l am \ S. oji an <v>(Mji\ B. de geldswaarde van

iets; het kostende of de prijs van iets

(Skr. arga).

Qrn<rn\ SB. schade, verlies, nadeel; verlies

lijden, in tegensteUing met winnen; ook:

veel last en moeite hebben met iets bv.

met het behandelen van iemands zahen;

moeijelijk te krijgen zijn, van iemand,

die onthoden wordt, bv. terwijl hij aan

het toerh is.— wniarn<LM<HTji\ schade, ver-

lies, nadeel.— ccinrkarnahna^s iemand scha-

de of verlies veroorzaken; aan iemand

last en moeite veroorzaken.— <wn'na%\

kosten of onkosten, die er op kometbf

bv. de kosten, die boven den kooppHjs komen

op iets, dat men op een vendutie hoopt. —

Verg. (tsnimw

*Y)2 <rn2\\— o^mm SB. blijven staan

van iemand die een sprong wilde nemen; Jig.

niet voort kunnen met iets; staan blijven

voor iets.— ny am nil arm \ of rncm'rm<mt\ er

voor staan ; er niet mee teregt kunnen. —

Verg. xn^n^o am/) w

(Lfi cn om P\\ — a7i(u^am^\ SB. hijgen, naar

den adem snakken, van een aamborstige.

<mH 2 om 2 P W — m-m-mcrmzs SB. iemand, in

zijn slaap iets, bv. zijn hoofddoek, ontfutselen,

ontnemen; een vrouw in haar slaap over-

vallen om haar te onteeren.

<Y) (TQ crr
^J)^

o/-n^nij|\ zie -narn/jw

(U>2om~JI2 am fj \ SB. vast, stevig, bv. van

een tafel, die stevig staat.

nrj <YQ mr̂
JI^ (van den grondv. tio^ )\ong.?

of zva. ^-rfo^nrn^ dit laatste SB. instor-

ten van een zieke, tengevolge van vermotijenis.

Verg. *™*0?^ en <wo^<c7?«sw|\\

t? 2 «rj i amn \ SB. by troepen of hoops-
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gewijze staan , van menschen, die naar ie-

mand of iets zien of kijken, iemand of iets

aangapen.— <c?T7?^?aT^\ bij troepen iemand

of iets aangapen

.

oji anmasn n\ zva. ^^^\\-^^<™*<*™^

ZVa. <MKicmitrn/i\\>— KKUtcrmasnp gretig eil

in groote hoeveelheid drinken.

*y| cm OJIfl\ SB. geraamte, als een geraamte,

zoo mager.

(Ul cm(Kfl fi\ SB. bros, broos; 00k van tabak

als die zeer droog is; van touw: onsterk.

Verg . onionHM/i^ (und^naJi^mmctJ^p zie Mm

in

o o
«">7 CfY} (tUI fl\\ — cci'ricm(iQgMQ\ zva. xnik't&zn

Am|\ I. en III.— <u^c£ajthiHiJi\ zva. m^*

* O O Q
ZVa. <&HiGt'a£m<tf*liM^

<$l cm (nJi/j\SB. geheel verdwenen van het

gebladerte, zoodat de boomen kaal zijn; en

voorts het Preanger woord voor ay™yam rw/i*

Verg. '~n (rri'r™Ji*

*>J[
CrtlOftJI fl\ ZVa. -yiarxnjjw

cyi ta? cm tnJI
(I

N H°11
'
re&e* shrift °f druk

-

—

a8i<%tn rricfn<nji/i\ zie <uhuji\ IV.

<n *YI <yj cm (TUin \ 1. SB. zva. -ni<v>^i\ maar

in hoogen graad. — 11. SB. <&"iWV crn%

<nji(Kr>ji^ alle drie uitgesproken zijn, nam.

de talaks; 00k: gescheiden, omdat de

drie talaks werden uitgesproken. Verg. bij

T) (YYI (Ul fl \\ — (cmicm(u/i\ zva. an^n &i^ji\\

(Ul cm (UI/jW — MMcfr*(u/i\ SB. met lust en

ingenomenheid of met hart en ziel iets

doen; met lust, 00k lustig iets doen. —

(iM(M2(MM(fY)M/}(3^i(isti(Hi\ iets doen niet met
Obi/ s —

'

ingenomenheid of niet met hart en ziel. —

<cnu<tnQt tm/l n met belangstelling luisteren

naar iets; met ingespannen aandacht het

oor leenen aan iets, zooals aan lessen en

vermaningen. (Jav. cut afr> (u/j\ zeer ingeno-

men met iemand of iets, veel belang stel-

lend in iemand of iets. — oji (u am (ujj\ of

McrYi^ vlijtig, ijverig; iets met lust

verrigten. Jav. wdbk.)

(Ul cm&JI jl\ SB. vuil, smerig, morsig; van

het hart: vuil, onrein.

(Ul cmCtJi cm fl\ of <uj(£<£najy* SB. onver-

, taalbaar redewoord voor (hhwixajim/is ie-

mand binden en 00k voor o^-^^n opbossen

van brandhout.

m cm (lik\SB. zaag {Skr. krakatji).- <n-ncm<uzs

zagen.

M0
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ftl cfYi (E/l n \ I. zva. M<zi~n.<rnji\\ Voorts xnW
*r)cm^jii}<yi\ zva. (KnufEji^jjcmanp en t*i

<rn&]<m/i\ zva. m cu (&i^arflMfl^ — II. van de

personen, die zich ergens levinden: talrijk,

veel. — nicrn^^n^p in groot aantal ko-

men aanzetten ergens, van menschen.

<yj cm (EH fj \\ —xn-n cm z^p SB. voor iemand, bv.

voor het nog niet volwassen kind, in Jiet algemeen

voor iemand, die geacht wordt de niat niet te Jcun-

nen hebben, de pitrah betalen, als ware hij een

deel van ons zelf, en wat aan Item die depitrah

ontvangt duidelijk moet warden medegedeeld.

<yi(Ti cm cm fl\ I. SB. kunstterm voor: het

kort, half jankend aanslaan van een veelheid

van honden, adder het wild. — II. SB. van

het praten of spreken van een veelheid van

personen: tegelijk en door elkaar; en van

zoo*n veelheid van personen : tegelijk of door

elkaar praten of spreken

.

*Yl(crY)Cm/J\ zie -ncm/jw

Q Q
T) cm cm cm <Wrt\ SB. zich draaijen en.

wenden ah iemand die tandaht; drentelen,

staan te drentelen, ergem bij qindrentelen,

om staan te draaijen.

<n ni cm \ SB. gekapte struiken en takken.

—

Kntnnri cm <xn <kia\ zva, <icinrk(&i^izMQ<yi^

T} (VH \ Jav. vrouw van een man.—<n4*9n?a&
.

zie bij tructrnw

CT) (€n \ Jr. rabboe, heer. — ^amrv^a^^^^

Heer der heerlijkheid.— ^n icntru/i^^kn.'t SuHyis

de Heer aller werelden.

(Ui (EM 2 \ At . arbo'a, naam van den vierden

dag van de week: Woensdag.

nj (un \\ — Ti-rj/i^N SB. de geschenken groot

of klein: naar ieders vermogen en verkiezing,

die men als blijk van erkentelijkheid of

als belooning voor genoten onderwijs of

diensten geeft aan een goeroe, een para-

dji en derg. Voorts iets geven z66, dat het

geven het karakter draagt van poging

tot omkooping; omkoopen; ook wat men

geeft om een geldschuld uit de wereld

te maken of wat door den schuldei-

scher wordt genomen, om, daar hij geen

geld krijgt, aan het zijne te komen.

<cin^nr*(Lm(3-&Q-nji\ een goeroe, een paradji en

derg. een geschenk of geschenken geven,

als blijk em. Ook iemand omkoopen.— «ai-<u*

(Kn -n nr% (en \ een geldschuld uit de wereld

maken, door aan den schuldeischer meu-

belen, voorwerpen van ,waarde en derg.

aftestaan.

s

£ L'lrZ- if^-tM*- IvklA- ': -M
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<n<r} am\ SB. duizendtal. M^-n^ duizend.

^rt^,^^r iT drieduizend.-

^-n^^tLY of ct^wj^^ Wj dui-

zenden, duizenden en duizenden. Verg.

in ni (Cn 2 \ SB. van onder tot boven bela-

den zijn; overstelpt zijn met allerlei soort

van zaken, die men gekregen beeft, bij

wijze van gescbenken of goede gaven,

lietzij in een zeker tijdsverloop, hetzij bij schei-

den; en van daar ooh: er warmpjes inzitten. -

Jn de spreekwijs tnji™<uaSi<uii<Lm2«i-ri«mt\

heeft fnni(t^d\ den zin van ons: geld en

goed, of bebben en bouden.

OJI OTW P \ SB. van iets dat breed is, zooals bv.

een deur: er uit vallen, er nit liggen plat

op den grond; van een schutting of muur:

omvallen, omliggen. - -n^oi^ -mvdsv.

omvallen, omliggen, bv. van groepjes boo-

;; men, verspreid staande bamboestoelen enz.

«r)(M)?\ SB. op den grond sto rten, teraar-

de vallen, omvallen, omstorten; en van een

huis: instorten. — -n^r rnvdsv. omval-

len, bv. van een veelheid van hier en daar

staande Somen . :

*T12 rtSIIPNN —-asfritetm^ SB. iemand uit zijn

betrekking ontslaan, omdat die bttrekking

wordt opgeheven; een regeling geheel of ge-

deeltelijk wijzigen; in een gesckreven stuk

veranderingen aanbrengen, zekere of sorn-

mige gedeelten wijzigen.

m (Vm2 (KYI n \ SB. langbarig van honden.—

Verg . <t™?t&i2 w*j\ \\

07 am (KYJfi\ SB. breed, ruim; en cfebreedte

van iets, bv. van een tapijt in tegenstelling

met de lengtc

m am (iSY)n\\ — Kn-rixn^asn/i^ SB. uit den

grond rukken, uittrekken. ^<^^T

mvdsv.

OJi (CYJ OSY)
fj\

(grondv. ^jj^)
««**ij«sii^

S. (Lnajirmcisn^ B. iets met geweld ne-

men, met geweld vermeesteren ; iets ont-

rukken, met geweld ontnemen aan ie-

mand; iets rukken, uit de handen van

iemand.— mmx^^ elkander tits be-

twisten, met elkaar twisted of vech-

ten om iets. — "«^^ twisten of

kibbelen om gelijk te bebben, in zake

of ter zake van iets. — «^">^*^"jr

volksspelen, waarbij men om strijd iets

tracbt meester te worden, bv. de voor-

werpen, die ergens aangekangen zijn. —

/
/

m% /
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tEne^a~(Hi^i(cn<unMtHi\ benaming op Buitenzorg

van het Chinesche feest {tjibkhau), waarbij op

eenstellage(<w<r^ geplaatste spijzen en

lekkernijen op een gegeven sein te grabbel

worden gegooid. — touuamaQiaoji* iets aan

elkaar betwisten, over iets met elkaar

twisten.

«>? asnasnjj\-l. SB. storm, stormen; rege-

nen en waaijen . II. SB. het erg volhandig

hebben, zoodat het werh bijna over de hand

faopt. — Verg. wo?\\

nrj (tm osq2 ay am asnjj \ 2ie ^oms^

*>? 2 ay nm asDji \ SB. met gaten

;

flarden van kleeren. — -yidm^gmajnaaip

hetz.

09 Ca
ll

(n
^Jl^

SB
'

k°men °Pzetten
>

ooh:

uit hun huizen komen, van velen, om te

kijken naar iemand of lets; terugkeeren of

terugkomen, van velen, die zich ergens had-

den verzameld; hoopsgewijze o/bij troepen

iets gaan halen of gaan happen, bv. bamboe

uit het bosch; en van personen die St^\ tal-

rijk zijn; met hun velen zijn.

09 as

J.

ar

^Jf
S-^W <B* <*nj\ zoomede m

aan

naam van de 4e maand van het Moh. jaar

00Jc (kji irvi ^ifruanp wordt genoemd.

*y* (vm (uvj aruiji 6 ^&aj)
(nj)fl\ jr%

Jj$*£&j naam van & 3e maand van

het Moh. jaar, ooh ^im^^ genoemd.

niamcmji\ SB. lang, hangend, van de

mammen van een zogende teef; zeer plat voor:

hangen, hangend, van de borsten eerier

vrouw. —
•
n^iunq^xmcm/fs aan flarden hangen,

er bij hangen van iemands kleeren.

a
OJ) (Ml an̂ fl^ dorpswoord voor ott,^ baadje,

buisje.

in een hods tijdelijk zijn intrek nemen,

in afwachting dat het huis zal zijn bv.

gerepareerd.

nyamcmamcmj\ zie ^^^
Qt

xn^iru/fivni^im^ zie bij iiamw

**? mi 0A4 (TVJJ (5^ 0O7\Ar^^ \ -o,

(Ut (VT) \ SB. groot van iemands ooren; breed,

van iemands {bovenlijf of borst) lijf.

OO/eww — xn-ryx^s SB. iemand omgeven, om-

stuwen; om iemand heen zitten. Verg.

a .

arjnr)\ m gew- sifyn^ SB. de lat ef latten,

waarde dakpannenaan hangen en oprusten

of de sirappen aan vastgemaakt worden.—

II.
*i

rnn>j*r)\ zie ben.

\"&u : \. : .

-
:
-< .
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(UlQJn (KYlftW — xn(u<im(^\ SB. grienen. —

-hxmiHv^d^K^n^ grienen en snotteren;

janken en grienen.

nj (L/Y) (KYJ ^Jf (U77 (KYJ ft \ zie <u am wryi^

nil 2 am 2 (kyi ft \ of h ? <un 2 »?w g> ? \ SB. van

velen: kijken of uitkijken naar iemand of

lets over iets keen, hv. over een scJmtting of

over de verschansing van een schip ; ooh nit

lets hv. nit de vensters en deuren van de

huizen, uit de masten van een vaartuig, enz.

(Lft (tm OSY) ft \ zie ^ cci asnji w

(T) *T7 (L/Y) (Lft ft \ *7i<ri na-mwp SB. diep adem-

halen van verbazing, ontsteltenis, verontwaar-

diging, enz. ooJc van een drenkeling, die bij-

komt. — im'"*!^"1''"™^ mvdsv. (van velen). ^

vn*ity<un<uiji\ herhaaldelijk diep ademhalen.

nil (un <n ouft <*~m m/j \ zie ^ </, aJn x^w

nini\ SB. ontbladerd, bladerloos; oo&doode

takken, die weggehapt worden.- <enWi m™^

zijn blaren alle laten vallen.

n^n^w o^tqs SB. inwonen, zijn intrek

i

hebben genomen bij iemand.— <o-tj«tj;ci^\

I bij iemand voor korter of langer tijd in-

wonen; door iemand gehuisvest worden.

<n
fm
hf»J

<rn\ I- zva. (U-«r>S?^\ maur weinig

meer in gebruik. — II. ^api^^x SB.

bijzitters, assessoren van een regterlijk be-

ambte of van een voornaam geestelijke, die

een straf mag opleggen; lid, leden van een

regterlijk collegie, bv. van den landraad. —

Mw'rj^o^N zitting van zoo'n collegia.

Verg . <*-n *'L7 ^PJI NN

<rY) 2 (NW 9\ (zva. iin.Tu.|\ maar enkel van

menschen. K.); voorts zra. <kt?oS<^\ van vechten

of strijden; en zva. .tumtn\ of ^^hhw —

ri2}mqctn\ 00k ZVa. <Kna<aaa xni&i<tQL\i

nri (HYJ (Kl ft\ zva. tj«a0»\^P

<T? (HYl (KYI ft \\ — o^'?r«St^N SB. met los

om het hoofd hangende haren; met los-

hangend haar; de haren los om bet hoofd

hebben hangen. Verg. «=»^gj^^

nri (kyj (kyj ft\\ — ^^v^^n SB. met opge-

trokken knieen ineengedoken liggen, van

menschen; en van dieren: in elkaar gerold

liggen, liggen met de vier pooten bij

elkaar.

nr? en (KYJ asm ft\ SB. rottingslag, rotting-

slagen, als straf door een regter opgelegd.—

cn^MifiyN iemand rottingslagen geven

op het achterste; 00k.-iemand slaan, slagen

toebrengen

.

*Y)<Kn(Mft\ SB. vaneengespleten. bv. van
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het oog van een nuald, van den neus van

een buffel; enz.

*ri (KYI (Kfl n \ I. SB. van goed: niet groot van

volume, niet veel plaats beslaan of vorderen

en daardoor gemakkelijk mee te voeren, te ber-

gen of in te pakken; voorts: van een verhaal

of brief: beknopt, zonder omhaal, met zoo

weinig mogelijk woorden. — xn^ttfndj)?^

dj)C£i2(0)(mp beknopt zijn, hij het schrijven

van een brief of derg . — 77. SB . bij nacht

uit een huis stelen; iemand bij nacht in

zijn huis bestelen. — Verg . -bnnxMxmp,

*r} (Kyi &JI n \\ — ^%^-naj^\ SB. iemand de

beenen binden ; een beest de pooten binden.—

<hm-ri(Kn(Mfi\ van een beest: met een poot

verward in het touw, waaraan het staat

of wordt geleidj dat touw gewonden heb-

ben om een poot.

*YI (KYI arm n ^ — (ci^h(Knru^\ SB. de armen

om iemand heenslaan; iemand omarmen,

omhelzen. — ^<rL??<-n*rnrri^\ elkaar om-

armen, omhelzen; de armen om den hals

slaan van iemand, die van zijn kant ons het-

zelfde doet. — ^mi<Kw<nj»<N™\ hetz.

^# (KYI (YXJI fh \\ Ki'yiahftiruias zva. unnnl<hin(Knj\,

-ri(hfn!i^ahinj^\ van memchen: zva. xn^nSi(nj^\

voorts van een weg en een stroom: met kron-

kels en bogten, zich kronkelen, gekronkeld*

en van een slang: gekronkeld; zich kron-

kelende voortbewegen .

nrj (kyi anji (kyi <nA/j \ zie %»Qn^^

01 Cyj (HYI 2 (YVI /I \\ (Ovj-ri(Kli2(t\yi\ ZVa . (177

a-
'-ntKTithrnqw

ni (KYI (Ulfj\ SB. dubbel, over o/op elkan-

der, voud, voudig, tegen elkaar aan. —

(uini(Kn(uiji\ iets dubbel nemen o/maken;

op of tegen elkaar a«n staan, bv. van twee

sigarenkistjes; t. w. zoo, dat het boven of

benedenvlak van het eene zich bevindt tegen

een van die vlakken van het andere kistje ;

van twee dingen, zooals tioee bankbriefjes:

tegen elkaar aan of op elkaar zitten; van

iets en dat icaarmee het is overtrokken : over

elkaar heen zitten. — ^n»n»^_?^\ van

een kleedingstuk : een ander als dat men

aanheeft; van iemands kleeren: een ander

pak als dat men (hij) aanheeft.

—

(Sum

*~h Ofa aj1^1MTJj\ S, (ElChOq «T) M9 (Ul ^l(HTJt\ B*

achterdocht, achterdochtige gedachten.

—

zn-n(tbi(ui ^laop iets voeren; iets overtrek-

ken. — (izi^<hrn(U2(HT/i\ twee dingen,bv. twee

kistjes z66 plaatsen of zetten, dat ze^-ft
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*fr}<uaw Voorts tweepersonen, die men met een

hand grijpt of vasthoudt, tegen elkaar aan-

houden, zoo dat borst of rug van den een zich

bevindt tegen borst of rug, ofomgekeerd, van den

ander. Si-yiaQa^^aji^ van meer dan twee

haadjes: die aan Jiebben, het een over het

ander; van eenige in een ledikant op elkaar

gelegde mMrassen: laagsgewijze Hggen ; enz.

mp SB. visch met een werpnet (heurap)

vancen ; naar visch met een werpnet vis-

schen. Voorts i:r-n*o?^\ een imeJct, bv.

een vlinder, met behnlp van iets zooals een

ajaJckan vangen; en m^^m^iw^ ooJc

iets bedekken, toedekken met lets zooals

een zakdoek of derg

.

nr* (KYJ (HI n \ SB. ontworteld.— n n '"^^r

ontwortelen, rooijen. — Verg . (U**&^*?\\

*>? (KYJ OAJI (i'\ SB. geraamte van een

scJiuur, stoel, njiroe, ajaJckan en derg. —

n mi vf (tu^m^ nog onder handen.— •>? *™ nm

-tin onder handen ziJDde njiroe. 'n>umvu9(Si\

;
ent.

(LA (KYI 2 \ SB. bamboe, waarin op sommige

plaatsen gaten zijn aangebragt, en die

men bezigt als draagstok bij het transpor-

teren van pare. Onder Jiet gaan beweegt

men de .ukwh Jieen en weer, waardoor ze,

tengevolge van het schuren van de touioen,

waaraan de pare hangt, over en longs de

bamboe, gelnid geeft.

ni (KYJ \\ — >%<Khn),Hii\ SB. aankomen, ko-

men aanzetten, komen. — To?™^Vf)\ er-

gens staan te draaijen of heen en weer

te draaijen, ergens heen en weer loopen,

zoodat ienmnds licht wordt betimmerd, of de

boel dreunt en schudt.

Itl (KYJ
CD (KYJ \ zie -n un w

*H2(KY}2\\ ^l:l^l^hb^^ SB. zich bukken,

bv. om lets op te nemen; voorts: tenoijlmen

zit, het bovenlijf vooroverbuigen of zich

vooroverbuigen, bv. om iets te nemen of

te grijpen.

nn (Ml 2 (HI ff
\\ — jo ri^ni.^ SB. zich langs

een stain of touw of must naar boven hij-

schen; zich hijschen op een ongezadeld

paard, op een buffel of rund.

H?7 (KfJ 2 (&l fl\
Holl. rantsoen; iemands, bv. da-

gelijJcsch, rantsoen eten en drinkeir, dat

Jiem wordt verstreJct.-™^ m*m^ iemand een

zeJcer rantsoen geven, verstrekken.— Verg.

bij »o)ftj»?\\
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*Y) (M COT! ft\ SB. van dorens of stekels, ook

van de stekels van een stekelvarken: veel,

talrijk.

*Y] (Ml (Un/J\ SB. van vzsch: grateng, veel

graten hebben; en van een weg: zijn met

uitstekende steenen, blootliggende boom-

wortels en derg.

*>7 (Ml \\

—

Ki-yiaZi\ 1. SB. van de zon: reeds

hoog staan, bijna de middaghoogte be-

reikt hebben. tjj<&?.m\ hetz. — 27. en dan

gew. m-yinjt <m *o^\ krabben, van een aap^ ook

van rnenschen* bv. van een vrouw.

*>? cm \ SB. titel, die door de Regering, ah

blijk van tevredenheid, wordt verleend, aan

een inlandsch ambtenaar. (Skr. wardngga,

hoofdj . ^)am\ wordt gevoegd voor den ambt-

stitel; bv . '^n^^^!f^ani(ui(i^(Hi(Knkji(ijt\^ — Verg.

aJ3i(EJt\ (3-b*oi^iyi\ IĴmfYr\ 9J\]

(^H s *sni&icrh\ 6-iA

o o

OJt <Y) cm \ SB. van kvppen: wit en zwart ge-

spikkeld. Verg. ^«^i^«^«sw^n\

«>? cm P \ SB. gewei, ook met gewei of met

getakte hoornen van een hert; en volgens

, sommigen ook: getakt van de hoornen van

een hert. (ptHifQ^am^ een mannetjes hert.

Verg. -hm^ en het Mai. wdbk. op '

cHcm2(Hin\ SB. cKJiops die zoo hoog van

den grond is, dat men er met een ladder

in moet klimmeD. Verg. flui<u5nwn6-s*&tt?0\\

(Ul cm (HI (Kn/J\\ — (ci<U(Mkn<KT)Ji\ SB. zich

aan den horizon vertoonen, zich voor-

doende als een donkere massa, van hoog

geboomte

.

*>Tj
\
Cm (HI (W ft \\ — az)™crn(mtKn/i\ zva. xn

(ucmlm(Knji\ maar van struikgewas, kreu-

pelhout en derg.

*>7 cm (HI \ SB. naam van een

nr} en cm <V) (isn \ SB. veel en scherp van de

slagtanden van een wild zwijn, Iwnd enz. ook

van een boefa.

<Y1 cm (Ulfl\ SB. van bamboe gemaakte,

komvormige, groote mand, om gevogelte

onder te houden of te bewaren.

*T? cm 2 (Wl fl \ SB. aar, halm, padiaar; tros,

tak met trossen er aan, van alle vruchten

die aan trossen groeijen, uitgezonderd echter

(t^^iui en klappervrtickten, waarvan een tros

aj)(E>iam\ heet, van de (in 2 asm xmji \ waarvan een

tros oJ)(uharm\ ofw Ĵ'^Vr\^ s &* van

waarvan die (hJiasn-rkOAJ^p wordt genoemd. —

-rifm?^^\ vruchttros, de tros waar de

vruchten aan zitten.- "hern2^1^00^90^ van
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pare : nog in trosjes aan de aar zitten .

—

ni-yicfnzoMCHiffS van vruc/iten: trossen vor-

men, aan trossen zitten.

nr? cm 2 (&)/j\~ aTior??^ SB. van vogels

ah de <un9<ru\ (^n^n !t<^ s en derg: lets met de

klauwen pakken o/grijpen en vasthouden.

(Yf
*71 am 2 \ SB. naam van een gamelan melodie

af air, bep. voor het ^-#or^> van paarden.

* - ' i • ° °
thrn(uif^niam2\ Zie bij ajfocmj^^

*T7 2 QTI cm \ SB. danseres van beroep, dans-

meid. — (a-r)2(r]cYh^ ronggeng zijn, het

beroep van dansmeid uitoefenen, optre-

den als ronggeng -n ? -u ?^ ot>^ <ht^ doen

als een dansmeid, bep. door -hd^crh liedjes

te zingen.

*ri CCl \ SB. bros, broos, ligt breekbaar ; en van

koekjes of ander eten: croquant zijn.

(l/l 2 ft^l 2 \ (d(utinm\ zie bid ^a^row

«/

<yj CCl \ xn-nans zie bij (rjajt^imw

n?i (tn P \ SB. scherpe punt, punten aan een

trens. Zie OOk floiaoi <rw>*i <ci { \ bij (HTHUtrruiw

Verg. "hcm^

<\jn (tn £ Qi QZl 2 P \ &# . naar alle kanten

rondkijken, zooah bv. iemand doet, die onver-

wacht wordt aangesproken, zonder dot hij den

spreker ziet.

(U) CCA OSY) n \ of iCi(un(^\ SB. barst; met

een barst zijn, gebarsten, van aardewerJc,

porcelein en derg. Verg. <£»^r>?\\

cut % (xn asn n\ SB. muskiet.

(KYI \ I. SB. een soort lijm. — II. SB. naar; gaan

of zijn naar; aan; bij; in (behagen sckep-

pen in iemand; vertrouwen stellen in iemand;

een echtgenoot hebben in iemand; enz.); op;

van (borgen of leenen van iemand; enz.); voor

(verschijnen voor iemand); over (over land of

over een plaats gaan); jegens, aangaande,

in verband met, in betrekking tot; tot.

Zie 00k de gramm.

(K77 \ /. dikwijls voor %nij\ <r,n \ al» de spreker de

meerdere is. — II. voor »™^n in sommige

zamengestelde benamingen van boomen enplan-

ten. III. zva. Miens voorzetsel tot vereerende

betiteling, dat gevoegd wordt voor namen en

benamingen van knapen. jongelingen en ma-

men. IV. voorzetsel voor namen en bena-

mingen van mannelijke personen, aU men
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m\ wenscht te vermijden, als al te on-

Jtoffielijk

.

(KYI \ /. SB. door, wegens, van wege; in, met;

voor, bv. in: zich schamen voor iemand;

voorts: woordje, om met cou&^\ of aSnuciw

te beteekenen, wat wij uitdrukken met: meer

dan ; bv: isn ? a~h (ten xrri nn\ tzji ajt % /, n urn a~i \

en derg. Ook bezigt men weI hortweg wm

voor <zixn%\ gevolgd door im\ of-woj>(uiji\

gevolgd door »m\\ — di cm % Kn\ of»cndi<m$\

zie bij dirm?w Eindelijk zva. hoe; nota

bene, als of; in spraakwendingen als bv. de

volgende : >o? t ?^ <*o ^o mtmqtKn cut e- miff \ en hoe

zou ik jou dan willen nemen! — of wel:

01 cm (isnttijie^uri 2 m/j\ nota bene, als of ze

een tjamat zou willen nemen, een wadana,

die haar vroeg, heeft ze ook wel geweigerd.

II. (Lstrtm ong. — in?sn\ S. tuitirntHi/js B.

bekennen, belijden, erkennen; zeggen: ik

heb het gedaan of bet is bet mijne; be-

weren; iemand aannemen, behandelen als,

verklaren te zijn bv. zijn eigrn zoon; zich

bekommeren om en daardoor zich bemoeijen

met iemand; zich iemand aantrekken, iemand

die een bezoek komt brengen goed ontvan-

o
gen. — (LmmiKngtm^ omtrent iets, iets voor-

geven, voorwenden — (j^/»Ti«?j>,wy\ zich in-

teresseren voor iemand; innemend, minzaam,

belangstellend, belangstelling betoonen

,

bv. door iemand nopens het een of anderr
belang-

rijk voor hem, teondervragen.— <«*>> <c? wrp duide-

lijk of volmondig bekennen, een volmon-

dige bekentenis afleggen.— moatin het zich

interesseren, enz. het (goed, vriendelijk of

voorkomend) ontvangen van een gast.

(KYI P \ zva. mi tip nirtq !hnjj\ maar het wordt slechts

gebezigd door vrouioen, en wel als antwoord, als

een meerdere ze roept. — Verg. »nnptru^\\

<YI (KYI P CTf (UYI (HI
fj

\ zie <rj un ^ an injj w

(KYI P (KYI \ zie un *m w

(KYI 2 P (KYI 2 (YUI ft \ SB. uitgehold langwerpig

blok hoat, waarop, terwljl het hangt, met een

korten dikken knuppel icordt gestagen, en zulks

als alarmsein of wel om den tijd aan te geven.

In ieder gardoeh en ook bij de moskee vindt

mm zoo'n urm^nmonjij^^ Em dergelijk instru-

ment in het klein en doorgaans gemaakt van

bamboe, wordt door rondgaand wachtvolk

'snachtsgebruikt, zooalsbij ons vroeger deratel.

(KYI O (&l (Kft fl \ zie fun&Kkjyw

(KYI (§ ~&knr) \ zie &<H7t im *~n w
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(KYI (§ ~&k (ten
f)

\ SB. jonge, nog niet volwas-

sen. kraai of raaf. Very . ma/nMijw

(KYJ (3 ^frOJ (KYJ (LJ) (KYI
fl

\ zie ^oj^?^w

(KY) 2 (§ ^9k2 (&) ft \\ - SisQkzijis SB. lets geheel

ofgedeeltetijk in het water ofeen ander vloei-

stof leggen o/plaatsen; bv. hout, alvorens het

te gebruiken als bouwmateriaal, gedurende eeni-

gen tijd in de rivier leggen.—l5^^ ?(5^??3/ N

zie bij ^^fl^yp — ru6J^2^i(hn/j\ lets in het

water zetten, bv. vuil goed om uittetrekken

of schoon te tvorden; een sawah onder water

zetten; lets in het water zetten, om het

week ofzacht te doen worden.— totb^iGniMp

zva. (tid6^.d(M/i^ zoo bv. de mand, waarin

men visch heeft, die men in het leven wil

houden, in een of ander stroompje, in een

icaterleiding of derg. plaatsen.

(KYI2(§ J&2\ SB. zich verlaten gevoelen;

een gevoel van verlatenheid hebben of

van leegte, bv. omdat iemand met wien men

altijd zamen was, vertrok; 00k een angstig

gevoel hebben, angstig zijn, omdat men

I

alleen is.

(KYt (tm \ I. SB. hout, boom. Vera. «&\ II.
S

en zie OOk ash (mi ivijiw — (Ui mn jhi ;tm \ tak. —

<Hn<K* nmwi (hiji \ geboomte; het kleinere ho tit

in een woud of bosch; kreupelhout. — II.

zie wn\ III.

(KYI tun P\ S. M!Lvz.i^i(t7i(hnji\ B. pissen, wate-

ren . — o™ < un^ SB. iets bepissen, tegen

of op iets wateren. — 'oSiMiicn^ S. wn

ijnmi ^uukktjj\ B. pis, urine.- 9aiiKnxm^<una<ij^\

SB. pisblaas. — t&iirn?(wzMv3i$\ bloed wa-

teren, bloed pissen.

(KYl (UY) OSY) n\ en gew. hwimiiKisnjp SB. haak;

voorts im rn i3ti^ van een patjoel: den vorm

hebben van een haak. — .m vm ttsn^\ haken,

gehaakt zijn of vasthaken aan iets. —

<KWKnxmx5Yiji\ van iets: vastgehaakt raken

aan of door iets.-— aSi <^ri xm asn^\ blijven haken

aan iets. — 'vn xm ofn ? im^\ iets, bv. een doedoe-

koej\ o^h^ngen aan een haak; het ijzer^waaraan

een lamp hangt
t

haken, vasthaken aan een

in den zolder aangebragten haak; enz. — (M«<n

nmn5njj\ van menschen : een lijn trekken, ge-

meene zaak maken, hetzij ten goede hetzij

ten kwade; voorts in sommige streken de

benaming van een hoeveelheid van 12

kati's pare (gewoonlijk aan een mister afge-

wogen); — maar meer algemeen de benaming

voor de hoeveelheid pare, waar men bij

rekent , op Soemedang een halve pikoeL
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<KYJ(Cp\ SB. tijd hebben tot lets. — mPnooi

ids geen tijd of gelegenheid hebben voor

lets. Verg . a^rn6^a. rrt^ — (^mimaptniLfKKiijs

maar Diet aan den gang kunnen komen,

bv. met schrijven, omdat men steeds lets

anders moet doen.

(KYI (CH (KYI ft \ naam van een dikke, ongeveer

een vinger lange tvorm, die na verpopt te

zijn, in een groote zicarte tor (xiham\ ver-

andert.

(KYI OS) qui
fj\

1. of Kti^i^ SB gelofte,

uitgesproken gelofte (Ar. A*i). Verg.

tt-'j on dJt -n anijw — in ? rn <?<7? arj injin \ zva. irn i cm ti.i/a a /
(Hi in ^n (Hyi w— in thrn (vj )U aaj^ \ zva. in (Hi an nn anjj \\

11. verkorting van K-nayowoaimp maar wordt

slec/its gebezigd door mannen en wel om

antwoord te geven, als ze door een meerdere

worden geroepen. -»- Verg. ^-w^w

(KYI dZ) (YXJI \ zva. iKnajktmiw Als antwoord tcan-

neer men door een meerdere wordt geroepen

bezigt men ooh way aw \ het is alsdan een

verkorting van un'aparuitKi <mj\ NN Verg. (hh ^ ruj

-

en (manj^\i Voorts: Mn<ptnji\ dihwijls inplaats

van (H (EJ
j]
ILn
l

(t

^JI^ of <H <E
i

<Ln
]if
n

l

<lJ
liV tie dat bij

KAAMHiaw Zie ooh (Hi) tp rhi (Kianj^^ onder (ki

(KYI (17) (E/l ft \ SB. de plaats of wijk, waar de

priesters en geestelijke beambten wonen

;

priesterwijk; degeestelijkbeid(^/r. *a.V). —

<cjnMMi(c)<&iji\ iemand te huis behoorend in

of afkomstig uit den kaoem; geestelijk

persoon; de geestelijkheid.

(KYI £-^(KI ft\ (Mal
%
ham) SB. geweven stof,

katoenen stoffen. — (une^mc^trij^ allerlei

soort of diverse soorten van geweven

stoffen of katoenen.

(KYI 2 tf-^\ of (uriifnww .— ^ (cidc^rftnchop of ro?

ay(V)<M7it(HTji\ SB. met hand, voet, ee?i of ander

gereedsckap of wot ook, iets, bv. losgepatjoelde

aarde of losgepatjoeld onlcruid, een afgevallen

Mapper, die voor de voeten ligt, "en derg.

op zijde schuiven of stuwen, zijdelings

af, uit den weg brengen.

(KYI 2 A^ (ISYI ft \ of <Kiu ty «j) amjw— Kntc^asnji\ of

(1712*1 *n asnj^\ SB. krabben van menschen en

dieren.

(KYI ^^(YUi ft \\— il^tu|\ SB. zijn arm slaan,

om den hols of het been slaan, omhet been

van een ander; in het laatste geval, zooah

men dat doet, ah men, bij het worstelen,

iemand trackt beentje te ligtm. — Verg.

» xwnruxi — • mi »cn c-.ru»\ zie bij Mnmruii
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(TJ
(KYI G- \ SB. schraal van grond; mager van

een mensch of dier.

(KYKUKMfj\ Roll, kous; SB. kous, sok.

(KYIOJf (Ul (l\ SB. aQiimicuicu^ ergens niet te-

gen kunnen, iets niet kunnen hebben ;
ook

van lets: ergens er andersmee gaan, anders

behandeld worden, zoo niet gaan, ah Her.

Verg. aSntaJioM^ — asntiKni^(ui^Jiao^\ nietS

kunnen hebben; een kruidje roer mij

niet zijn; maar volgens den Reg. van Tj.

(lQ\ (KYI (IJ) CU ^l(HTJl\ S. 0Sni<U0M(3^A<HTJI\ B. er~

' gens niet tegen kunnen.

0O1 (*J> (W fl\ SB. drietandige houten hark,

waarvan de tanden gebogen staan. K. Mij

van elders onbekend.

am (UYI CHI P\ SB. c^(njjcHri(un(hn^\ een elmoe,

waar tooverij bij te pas komt en die daarom

verboden of ongeoorloofd is. — s^rS*^

! tun'aa^ zie bij (3^A{(rdi\\

(KYI 2 (UYI 2 (KYI fl \ I- hlanlcnabootsend woord

voor hetgeluid van eenpauw. II. SB. met een

gat er in, en wel door en door. Vooral

gebruiht men »cnt(unt»on^\ als het gat net

voorwerp onbruihbaar maakt. Verg. *j>t<uit\

<KYKUYI2QSYI fl\ SB. van iets zooals bv. een

stoel : oud, i. d. z. van: reeds jaren tpleden

vervaardigd en ook reeds jaren long ingebruik;

voorts gevorderd, van iemands leeftijd of

ouderdom. —
(
!hmiun2iisri(^n\ stokoud. K.)

(KYI 2 (UYI 2 (YV) fj \ SB. ontevreden, gemelijk,

knorrig; van iets als zitten wachten : iemand

vervelen, zoodat men ongeduldig wordt; van

iets doen: iemand vervelen om het nog Ian-

ger te doen, bv. omdat het toch niet helpt.

o o
Verg . *™m (n

^j\
^

(Y) (KYI CYJ (LTYI (Ul fl \ of*l<Knt*l<un(ui/p plat woord

voor het mannelijk schaamdeel.

(KYI (UYI CEJI <-v/? 2QJI ^&(KI fl\ zie <*%i asi^asnji^

(KYI 2 (Kl n \ zie azhttbmiMji*

(KYI (HI \ SB. een woordje, tot verbinding van

complement en hoofdwoord. Als aanwijzend

voorzetsel van plaats: aan, bij, op, m.

Verg. w\ II. en zie voor de gevallen, waarin

naar verkiezing <*™^ of «n*n\ kan ge-

bezigd worden, de gramm.

Mndelijk is wel eens te vertalen met: wat

aangaat, wat betreft. Vera. oSumw

am2(KI\ SB. raak, geraakt, getroffen; ra-

ken; getroffen zijn, getroffen worden door

een boete; geraakt zijn in iets, zooals een

vol; en van een djampe: effekt sorteren,
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doel treffen. — (imt<Hi<Kn(Cncrnt<vn(qaJitw(*ajl,

S.vj(Mc&<Kn<u<rY}2(iJi<q(M(isn(Hyi\ B. zva. (uri^n

^pimiKri(n(tJKisn(mjf\ zie bij *n«j»n\\— xntaoahm

<Hy>\ iernand of iets met iets raken of treffen

;

een boete opleggen van iernand; iernand of

iets met iets zooals den kogel, waarmee men

schiet, of een steen, waarmee men werpt,

willen raken; een djampe over of op iernand

of iets uitspreken.

(tf (KYI (HI \ of <niunihn(n(HTi(Hi\ SB. steunen of

zich beroepen op iernand of iets. Verg

.

(3^a. (en 2 (n am an \ 6-iA urn 2 <3^a » 2\ oij

6^mm 2 w

Oft (KYI (n (HI P \ SB. nog, nog steeds, voort-

durend; insgelijks. — annamasrj^amtnan^a^i

e~\ daar is het evenzoo mee gelegen. —

(U2(rftui(utini(i5n(ri!Kr}<^(m^\ dienzelfden dag

nog.

o a . . *
(KYI (HI (HI \ naam van een zangwijze. A.

(KYI (HI \ SB. kameraad ; collega, ambtgenoot.

(KYI (Kl \ SB. pootlijn; iijn, zooals de metse-

laars gebruiken; lijn, zooals men spant bij

het aanleggen van een weg. — ™w^ bij

iets, bv. het pooten van het een of ander de

»i>?^7 gebruiken.
t

(HI \ SB. sleutel; ook wel voor het slot

(Skr. Jeoentjikd sleutel. Jav. Wdbk.).— <Kn&

amn^niasns rijtuigsleutel. —
"^fQ^

&fo slui-

ten, bv. een deur, met behulp van hetgeen

daaraan zich bevindt tot sluiting ; iets op

slot doen; iernand opsluiten, bv. in een

learner ; voorts: gesloten zijn, op slot. —

Verg. (KJt2
<
^)2orriji\ en amemw

7 (KYI (HI \ S.t&ws B. links, ter linkerzijde.

Cm
(n(crnHi(cidm,iun\ S. oom &naaji\ B. naar de

linker en naar de regterkant; links en

regts; en van am <p mxn (w?/^ iernand van liuks

en regts komen toestroomen. — amtnamiw

amasnajriivi2anjj\ S. <xn <Kn <uiw am <m (Mrt aaji\ B.

links en regts. — (Ejiasn(hna5ti<nam(hp\ het

linker OOg. — am <n am 1x1(3^12 aoj^\ S. asttam

wsSlgcHTjis B. links of aan de linkerkant

van iernand of iets.

(KYI (HI P \ SB. groote ijzeren pot of ketel, zoo-

als men 0. a. bezigt bij het JcoJeen van de

lahang.

MYI(K1(KI\ SB. goud, gouden (m^n

ofafnaspian\ Kw. en K. I. zva. (&MMji\ goud. —

Skr. kdntjana. Jav. Wdbk.).

(KYI [(HI \ SB. naam van een smakelijke zoetwater-

visch. — (3^(vvi<w<tci^kji2a<i<tcn((Ki\ zie 6<&MM^
(H7I <K?,?\\
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afnCKiW — S<^ SB. losloopen, vrij rond-

loopen, in het vrije rondloopen; iemand

laten doen wat hem behaagt. — «8gj»Mi

mjjs een dier loslaten, vrij laten rondloo-

pen; vrij laten.

(Ktl(Hl\ SB. spinnewiel. Rg.

(KYI 2 <YI (HI N\ - xnt<qw\ SB. een paard, dat aan

een touw geleid wordt, vrij in zijn bewe-

gingen laten, door het touw niet digt h'j

het hoofd van het paard, maar bv. bij het

uiteinde vast te houden.

£Fn dl ((HI \ SB. vallen, van geldstukken op lets

zooals een jplanken vloer, zoodat het gehoord

wordt; rammelend neerkomen; ook zva.

nrmimihn/iw

(KYI (Yl (HI (Mf! \ of wfytp SB. blind, aan

een of beide oogen, door uitzwering of uit-

steking van het oog of de oogen. — Verg

.

<n(UI(t<]}(KT1/l\\

(KYI (Kl (Ml fl\ zie het voorgaande icoord.

(Kyi (Hi n&Ji w — ^^^ikv SB. m net wa^er

storten, tuimelen, vallen. - ^"JAWf®'®

vfitn^ zich in het water werpen; zich wer-

pen of storten, bv. in een vijver.

(KYI ^fl(UI2(KI2(^lfj\ zie iKm^na^w

(KYI (HI (Ifl/J W - xn(M(iajl^ zva. (&<ifiiamj\\ - »oigJ

™gjW SB
'
dmk in de Weer Z^n '

met

haast nu hierheen dan daarheen loopen,

bv. van een bediende die regis en links wordt

uitgestuurd, om iets, wat men spoedig woet

hebben, te halen of te zoeken. Verg. *™*£

(KYI 2 (HI 2 &31 fl W — ici?w!«ji|\ SB. niet op zijn

gemak zijn, er in zitten. — /K71
$&?$,*g£*W

'

J. zva. <nti*rn<M,i\\— II. zva. ffoj^jS^w^w

(KYI <W7 \ SB. knoop bv. aan een kleedingstuk

;

houten nagel, pegge. — ogj\ met een

houten nagel of pegge in of aan elkaar

doen sluiten, in of aan elkaar voegen, t. w.

houtwerken; worts: met behulp van een of

meer knoopen o/knoopjes iets digtmaken,

sluiten; iets door toeknoopen sluiten; eenja.s

of derg. toeknoopen. — ci|«3mj> iets bv.

een kleedingstuk voorzien van knoopen of

knoopjes. — Verg. tuikjiiwnjiw

(tTn(Kl\ S.^™<rup B. vlug, gezwind, met

spoed, haastig; SB. van een touw: strak,

gespannen, stijf gespannen;/?. streng de

hand houden, aan bevelen, door ze onop-

houdelijk weer intescherpen en de overtreders te

straffen. — &§&§? & ^™™JI^™^
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B. met alien spoed, in allerijl. — <9^<o^>

&B. er op aandringen dat iets spoedig

gebeure.

&WfYfOp\ SB. zva. trntMon^w

OWOn\ Jav. zva. (^m^abs II.

Q
OW (Kl

cy}\ naam van een boom en van zijn

vruchten of nooten. Ze leveren de kanari olie.

OWOn\ SB. zijn of omgaan met iemand;

kameraad; gepaard met lets.

oman\ (wordt verklaard met <*^™yi) zva.

a<r}(m6^(Kii^n/j\ SB. een aan zwangere en

barende vrouwen vijandig spooksel. —

De koenti anak is de geest van een tijdens

hoar bevalling overleden vrouw. — ^^?*^

jaxiijlionjl^ uitdrukking, die m>en bezigt van de

vrouw, die altijd slechts e'en kind houdt,

omdat het kind dat ze heeft, steeds sterft,

ah ze van een ander zwanger is. -

OW ajan P\ SB. garen. — (C"7^? N garen

maken, spinnen. Verg. cvm om g (Kv/fw

OW (HI (HI fl\
ong. — )tm^npi(mfj\ zie W™!^

en <KnTk^mn *o^\n

(KYI (HI (HH flA zie »ro*m en asiiamirujw

QO. QOW (HI (HI ft\ zie "wmx

aw an ao a \ zie *& -# «*/p

aw 2 an an ft \ Boll, kontant; ook: op staan-

den voet, van het betalen van een schuld.

Verg. ^^fe NX

OW an 2 \ SB. Boll, kantoor; studeervertrek,

schrijfvertrek, bep. ook het bureau van het

hoofd van gewestelijk ofplaatselijk bestuur.—

<MMd(Ut(Kj)j]\ postkantoor. — Mno{igtMn<uiasna\

telegraafkantoor

.

OW 2 (on 0W/)\ I. Boll, kontrakt. — 77. al-

gemeen bekend van iets, bv. iemands gedrag,

zoodat een ieder er van afweet of het weet;

officieel bekend zijn bij het bestuur; van

bestuurswege erkend of bevestigd zijn in

zijn betrekking of kwaliteit, en mitsdien hou-

der van een akte van erkenning of bevestiging.

Een (in.(&}(K)}(M(rui(Hi/)^ bv. tun afrit <MWiC<HHKnn\

als zijnde niet opgenomen onder de dorpen,

in het register; ook de herah van zoo
f

n dorp

(uniHi2tK7i2((Hi(M/i^ omdat hij geen akte van

erkenning of bevestiging heeft.

aw 2 Can 2 orui (UUl\ Boll, kontroleur.

*U I)

aw Lan \ I. klanknabootsend woord voor het

o*l

geluid dat 0. a. wordt gehoord, als men met een

ledigen bamboezenkoker(truga5>f ) op den grond

stampt. — £ftffl£ het geluid, dat men met

»^Cm\ afbeeldt, voortbrengen of laten

hoor.n. ' <w^<Mi<ini<Kni<tiil&(&h' van %6-

W:

«fe M'^MMS^mM^^^^^^Mm^ l^"**
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viands spreken: niets anders zijo als een

, ijdel gesnap. //. naam van een lagpe

(Hncnoo asnnw — ^v™ 1™^ SB
-

tromn

pisang (*»g.), bossen gras, hatjang of derg.

zamenbinden tot bundels, bv. ten einde let

transporteren gemakkelijker te waken; de

afleveringen of stukken van een boek of wel

diverse stukken (geschreven of gedrukte) tot

een boek innaaijen ;
{let aanbrengen van

een band of omslag maakt geen deel uit van

het o^^^nn). Voorts: de Utters verbinden,

zooaU dat geschiedt in ons en in het Arab,

schrift. — ojnKn*iM«snj\ een zeker aantal

trossen of bossen tot een verbonden. —

(HYI(hn2(MJj\ (van <S-*™»™;) zie ")&*

am (HI (TlJI (l\ SB. klepel in een klok ofbel;

I de houten klepel m een tmtfrutasmam^

ffO?fft? arvi fl\ Jav. zva. wS,o^^w

(TV! fl\
een soort van witte reiger, die

zich ophoudt in de rijstvelden. — ™i»»g

^^.^o^^^^W biJ dedie-

ren ook houdt de koentoel zich niet op

of leeft niet met de gagak.

9W2(H12(nJI/J\ S. wsxMjs B. de zaad-

ballen.— ^tictm^ bezigt men alseenfat-

soenlijke benaming voor die deelen.

(KnMW—**®* SB. van touw, ijzerdraad

enz.: ergens over of langs gespannen zijo.

«n£lt&iicm/>\ iets zooals een toutc, een tfzer-

draad of telegraafdraad, enz. over of langs

iets, Up. langs een weg^ spannen.

(HYI(H12\ SB. tasch, die aan een koord of riem

over den schouder wordt gedragen, en heel veel

overeenkomst heeft in vorm, 'net onze reis- of

spoorwegtasch. Ook naar het schijnt in som-

streken wel voor: zak of buidel. —

<Kr,ah2crn (zj>/}Kn2*™,p naam van een speciaal

soort kantong. — o™t<ci»o^ iets in een

kantong steken o/doen. — Verg.
«?'«*~fl

tru/j\ (^nihpasnp en (unhnaJi*

<&i(hl\ SB. In het dagelijksch Jeven dikwijls

de benaming voor onzen aardappel. Maar

<&»hvof<>3™™™r> schVnt i
en Z000t °" °P

Bandoeng en Soemedang,eigenlyk de benaming

te zijn van een soort aardaker, die elders

weeW ojniSi.Knf>iw>\ wordt genoemd.

afrtnahs SB. dakpan.

^^3 xn
- &&&» SB. de alleruitste-

kendste, bv. in dapperheid of geleerdheid

of toat ook.
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^OjJ/K^\ SB. een emdje sigaar.

(KYI (HI (Ml
fj

\ Buitenz. (Rg.) en Bant. (K.)

Q Q
(KYI (HI (Ml 9 (ISYI (HIfj\ zie oS^w

<K>7 (HI (Ulfj\ SB. Boll, knaap; tafeltje op

een pool, knaapje.

O a
(KYI (HI \ o. tU)niasn(HTji\ of (hj)

rnasr)(m/i\ B.
Las

aarden waterkan met wijden hals; de

vorm is verschillend en sommige hebben een

tuit, andere niet.

(KYI 2 01 (HI \ maar striH genomen zoo, op zich

LaJ

zelf, geen Soendasch. SB. knoop, achter

tegen het hoofd aan, van het zamenge-

rolde, door het om de hand te hebben ge-

wonden, haar. — Verg. cmonu)\ en zie aldaar

OoJc nmanujitrnztnan^ — asnnjioi (tm t /n (m \ haar-

naald, naald die ah sieraad in de cmrui

amtvffn\ wordt gedragen.

(KYI (Hi w — (&(m\ SB . over den errond

cj °° *

achter na slepen van het touw, waaraan een

beest, bv. een paard stond gebonden; terwijl

het eene eind om den hals van het dier

bleef vastzitten, raaJcte het ander eind los

of tcerd los gemaakt van dat, waaraan het

was bevestigd; over den grond slepen,

van de vleugels van een vogel; en blijven

staan van een gedeelte van den koopprijs

van iets, dat men gedeeltelijh hontant heeft

betaald. — xnpitunashs een gedeelte van

den modal, dien men ontving, nog terug

te betalen of een gedeelte van den

koopprijs, waarvoor men iets Jcocht, nog

te betalen hebben. — (SutanKmcHi^rnHins van

een paard: met een lang touw, waarvan

het eene eind om den hals van het dier

is bevestigd, in de weide gejaagd zijn;

het touio dient om het paard gemakkelijk

gang

in handen te hunnen Jerijgen.

(KYI (HI 2 \ SB. langzaam van

of loopen ; oolc dof, zacht van de stem, in

beide gevallen als een aangeboren iets ; voorts

van een horologie: achterloopen, en
fig. van

iemand: weinig voortvarend.

(KYI (HI \ zva. Kmrucmtw
ffCJl

(KYI (HI nrj (Ul (Hlfj\ SB. <titel, die door de

Begering bij wijze van belooning soms verleend

wordt aan inlandsche beambten en oolc wel

aan dessahoofden.

O Q
(KYI (Hi 0SYifj\ I. SB. tot een touw o/koord

gedraaid zwart garen, dat door vrouwen,

en vooral door zwangere, op het bloote

lijf, om het midden, wordt gedragen, als

xm&*
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een middel om de koenti anak van zich ver-

wijderd te houden. — Maar zoo'n <&&asnjiy

wordt ook wel gedragen, eenvoudig omdat

zulks goed is en zonder dot men eigentlijh weet

waarom. — 2. SB. streep van een ander

kleur rondom het lijf , zoouls paarden en

geiten soms Jiebben; ook: zoo'n streep hebben.

am 0O9J1 fj\ SB. vastraken aan den grond,

CJ *Ji

aan den grond geraakt, van een vaartuig,

bv. bij laag water.

(KYI Ml cnJI fi\ SB. dik, van een plank, van

CJ ^'I

uier, van een jas; enz. Ook groot van

iemands dapperheld of moed.

am (HI OUI
fj

\ naam van een boomsoort.

CJ <^f

am ah \ SB. kraal, voor beesten. — ajuwnfyxnim^

kskJ

Tietz. (hai(m(&iM\ buffelkraal.

king, die men bv. twee personen, die zamen

zitten te fluisteren, toevoegt en waarmee
4
men

beteekent: ik heb jullie in den zak; of ik

weet heel wel, waarover jullie het hebben.

am 0*1 \ SB. I. een soort van langwerpige trom,

een inlandsck muziekinstrument . — II. een

hoeveelheid van 14 haloe haloe garen

((vn<n(m{ V ook eenriem papier. •—
•
ajuknc-

jj(ij}!Kiipi\ enz.

(KYiab^ — a^^N SB. iets bergen in den

CJh
<*

bovenrand van het kleedje; iets dragen,

bij zich hebben, geborgen, in het kleedje

onder den buikband; fig.
•oio^m^ <w3

aSn enz. met zich omdragen, hebben. —

xn<KiKn(mji\ hetgeen iemand gezegd heeft van

iemand of iets, of de bewoordingen waarin

iemand zich heeft uitgelaten, in zijn hart

bewaren, in het oor knoopen.— m«|<u<w>

xnita\ £lD(Bi2im^i(Ui(ciahg(ctiKjji\ een uitdruk-
6% &\j

-'

am 2 0<)\ naam van een boom; Ficus subrace-

mom. Rg .

am 2 (Hi am n\ zie ^w^i*

acn (Kl asn n\ SB. zak, buidel, waarin men

kleeren, geld enz. doet; ook een klein lang-

werpig zakje, met een schuif, dat o. a.

dient tot berging van de instrumenten, be-

noodigd om vuur te kunnen maken, of wel

tot berging van de ingredimten voor een

sirihpruim; enz. — *°,^^?

£^
? 'n^ N 5 *

met nTfiazt<HT/i\ als een fatsoenlijke beuaming:

de balzak.

acq aci orui n\ zie ^*<™™yp

am (M/} amfj \ SB. aap, degewone bruine aap.

a*jj)2asn
fl\\

— Sogjtasn/i\ SB. zuigen

aan of op iets; lurken; een trek doen

aan een sigaa?\ — £^'*gJ*2*
N

am
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<m7 (tan (LJin w

zva. & 90/12 asn (htjj\ maar van meer dan een

persoon

.

Q
(KW foQ fl (ISY) n\ naam van een gewas (Pennise-

turn macrochaeton . Hasskarl), waarvan de

vruchtJcorreltjes, de Stengel is er mee bezet,

warden gegeten.

— QaQi(i^jl\ SB. aan een

touw of hoord, dad men bv. in de hand

houdt, een rukje geven; aan de teugels

een rukje geven, om het paard tijn gang

te doen versnellen of om het te doen tellen.—

(tfnajifhnji^/js trillende krampachtige bewe-

ging van de zenuwen aan een lichaams-

deel, als aanJcondiging dat iets zal gebeuren

of het geval zal zijn; voorts in no. 4 van de

Bjpreehwijzen onder ^im^/j^ opgegeven zva.

kn(Uoh/j(i^ji\\<m (trn emn oji (*£)/)<&> wjl^ 00k xn oji wy\na*J\\

onwillekeurig zich trillend bewegen van

een lichaamsdeel; en van het vischtuig waar-

mee men hengeli: zich rukken, zich ruk-

kend bewegen, trillen in de hand van den

visscher, doordien er een visch bijt. - Verg.

m79n\<uaasn(HTJi\ en <*n iu ash (rn/fw

™ft (H1A 2 (W) ft \ of <w(u<Hint(iaii\ SB. met

rimpels, gerimpeld, van de Mid.

(KYl (HI A \ S(Hjji\ zie ttfniSfw

(HTf (HI 2 (Eft (HH ft \ zie Mi (Vtjiw

(KH2(H)2\ SB. de hiel, de hielen.

(KYI (HI \\ — a?) wiazi <mjj\ daarn. (mmn om oji ^kimji\

SB. bruidegom, bruid, ookismand, die besne-

den zal worden, den omtrek van de wenk-

brauwen gladscheren. — gnSicci^n<^nn^\ of

xnam(mj}oj)^kafi(^(Ki^\ zich den omtrek van

de wenkbrauwen gladscheren; zich het

gezigt overal gladscheren.

(HTJ(H12\ SB. naam van een instrument, dat

behoort bij de gamelan, t. w. bij de r^ajKwii

o7Ty/\ en bij de ojxnruttHidw

(KYI (HI \ Jav. '"npi^ VUlirvlieg. — (uiKriahomab

(izn oji &riam (ki \ spreehw. zva. oji ok ttj kn 2 nsn itw

tim oji (ut cur) no w Zie bij m <w^ nn

(Kn (HI \ Jav. geel. — ("n™ <& anjf\ geel koper.

(KYI 2 OTI (HI \ I. SB. geel ; en van daar, doe-

lende op de huidshleur, cu)^ah\ in het Tjian-

djoersche, in gebruih ah een lief naampje;—

voorts itni2iriQh\ Jig. van lachen: witjes; niet

van harte; als eenboer, die kiespijn heeft

;

ooh Jeunstterm voor het te velde staand padige-

was: beginnen te geelen. - II. SB. kurkema.

(KYI (K) CO \ naam van een boom en van zyn

geurige bloemen.

¥:M
i&:rS§&^t^&M^MM^^iM- ;l mm''*^
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(KnM\ SB. glasruit, ook wel: spiegel (Skr.

kdtja, glas o/kristal. Jav.wdbk.). ™™»^

twee naast elkaar liggende pagina's van

een opengeslagen boek. — ^^wwmn eere-

poort; oo& de poorten, gbneenlijk slechts

twee of vier pilaren, waarvan een of twee

aan ieder kant van den weg, aan de ingan-

gan van de hoofdplaatsen . Verg. tua^-n

^^^ _ (wti.wxS-tTn naam van een heester

met zeer aangenaam riekende witte bloemen.—

mjwm'Sn wortel van een tand of kies;

ook: hetgeen men overhoudt, als men van

een hoorn, een bufelhoom bv., de bekleeding

verwijdert. — x*™^ zva. £*™^ of zooals

de Reg. v. Tj. opgeeft, 'daarvoor een mooijer

woord. — Verg. .»&7 i™.isn;N en *u&*

OOJOJJW— ™*™*f SB. ook wel "^l™™^

zeker soort mand, een soort soemboel

met bol deksel.

(KYI (fj)\ flSuflSTx en Sw-nM^ zie <i**o»<\\

acq aSj \\ — «^^ ##. tf<w water.- er uitloopen,

er uitstroomen ; van bloed of tranen: stroo-

! men: en van 2W^: stroomen,to uitbreken.--

|
*^-n^ iets besproeijen of bevochtigen

met iets, bv. met het sap, dat men uit een

djeroek drukt. — ^^'^ water °f 6m

ander vocht doen loopeno/doen stroomen

op of in iets. — Zie ook cw*

(HD 2 &J) 2 W — xM9jit\ SB. stroomen, vloeijen,

van het water in een hiding; zoomede tengevolge

van het maken van kokotjorrans. — <d?»o)*-o

iHi/j\ op een sawah water laten stroomen,

door kokotjorrans. — ast ? <k>> ? »&» * <ot^ water

ergens keen leiden , water afvoeren, afleiden,

door middel van kokotjorrans. — m 2^712(^2

riMfj\ opening, openingen, die men maakt

in de dijkjes der rijstvelden, tot at- en

aanvoer van water. — Zie ook bij m»»n en

verg. by ^^
^(^«WflW- £t$^ SB. van den re-

gen: zonder ophouden vallen ; en van regenen:

aan een stuk door; van 's morgens tot

's avonds.

(KYi Q*JJ OSY) a \\ -— ^^e*3<^ SB. overstelpt

zijn met werk. — Bv. ^m^^^<7<^™

toy p ^^^^^^e^^^l^^^-^'

(KYicn(*Jl(Knjl\ i. SB. onderscheid, ver-

sehil; verschillen. «#£.™^"»^"g£^

het verschilt geen haar. — 2. SB. het

tegen iemand verliezen of afleggen ergens in.

(KYKlbcKYip of •&•&&«&* *va-^*«2.1 °f

S^r
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(KYI 2 (Y? &J} (KYI ft \ ccinnthJtitmjjs zie .oiioojintjaw

(KYI 2 (*J1 2 (KYI ft \\ _ /. (iTigcuitw/is SB. speel-

kaarten schudden. — II. (KmiHTigwtturi/is

zie MKm<HTJl\ bij aznonjk*

Q
(KYI (W &JI \ Jav. en zelden gebruikt: onvol-

komen, gebrekkig, Diet voldoende door

een gebrek of onvolkomeuheid ; enz. Jav.

wdbk. — Verg. ajiajia^f^

(Kn (Ul (YLft ft \ SB. van Jcleeren, boeken en derg.

de sporen dragen van langdurig gebuik

of dikwijls gebruikt worden, ook, en dit

.

ook van bloemen: verfomfaaid . — toaSVu^

in de hand zitten met lets; met de hand

zitten, bv. aan board of knevels; een dier,

zooals een paard, leder oogenblik poetsen

of wrijven (niet bepaald schoonmaken), zoodat

men er steeds met de hand of handen aanzit.—

xn^i(ru(^j}rv^\ al maar door, met de hand

of handen zitten aan lets of mvt~ iets in

de handen zitten, zoodat men er letterli/jk

niet afblijft.

a a Q Q
(KYI (*J1 (KYJft\\ _ (ciojim7}/i\ SB. van honden en

menscken: gaan of loopen achter iemand

aan, uit eigen beweqing of ingevolge bekomen

bevel. — anpn ogi jj> ihvji \ iemand als zijn schim

(Yi (KYI (*J) 2 (KYJft \\ — <r|(^1(^J,^<^cnJ|^ SB. iets (ook

geld) leenen, voor heel korten tijd, en om in

voorwerpen van dezelfde soort terugtegeven. K.

(Kn 2 (*J) (KYI ft \ SB. klokken, bv. van een oude

klappervrucht, als men die schudt. — Verg.

<rn urn am a w

volgen

.

Q
(Kn 007 (Ul ft \ SB. betelnoot-schaar.

(KYI (*J1 (Ul ft\ SB syllabe, lettergreep; woord.-

ajiarn(Kit(uji\\ een sjllabe; een woord. —

(Mthbiw^fp&iztinihnp een enkel woord. —

tittJiaji^KHifp iemand iets voorzegg*en, dic-

teren.

(KY) QJ1 2 (Lftft \ SB. lonk, oogwenk.- SkQuu^s

knipoogen. — (Skkmoji ^^x een wenk met

de oogen geven, een oogje geven aan

iemand. — ojiihmwgaj^^ een oogwenk; fig

.

eventjes maar, in een oogwenk. Verg.

a O
0J)(nni(nni(i57}/i^\ (Kn&J) (Ui(KW (UID\ Zljn OOgen

rusteloos heen en weer laten zwerven ; ook .•

flikkeren of flonkeren van een edelgesteen-

te. — (isii<H7i-ri£M(uij\ jflikkeren, flonkeren

van de sterren; flikkeren, van een veelheidvan

lichten; flonkeren, van een veelheid van edel-

gesteenten. Verg. (uitnj>(Mm2(Kriji\ ^"^"^'^Jl

a s q s

OTj (KYI 0J? (Lftft \ SB. soja.
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(KYI 2 &31 (Ui fj \ zie WW Ajp\

o
(KYI #J? (Ul\ I. SB. naam van een muziekinstru-

ment, een soort van cither of guitar (Skr.

kattjapi, een soort van luit. Jav. wdbk.).

11. naam van een boom, Sandoricum ner-

• vosum Rg.

(KYI (*J) (Ul (*J) 2 (Ul fj\ zie *m(3iui,p\

(KYI &JI (Ul \ SB. zeer, erg, hevig, bij uitstek,

uitermate, grootelijks. — (Hr)a3njKur>2i7h\

al te zeer, al te, overdreven. Zie ook bij

(KYI 2 0/1 &JI (UUI (KYI fl W — xn ?^*o> u? ^\ zva

.

O o a- 3„ a
an ne: ni (tsnjj w tun (hti grniu) (tin ihhj \ zva. fc"^ i^

^

(KYI (*JI (&l
fl

\ SB. zuur, onvriendelijk, vara

iemands uitertijk of wtzen.

(KYI QJ} 2 OTI C&l T> (HI .1\ of ^'^?^^a^\

00k (KH(rvi2(n!^in^cmji\ of tun rhigni *.,tm ihnn\ SB.

de ondiepe kuil onder een huis, die ont-

stond, doordien men dagelijks op die

hoogte het water, dat men niet meer kon

of wilde gebruiken, uitstortte; ook: de plek

I

bij een put, waar gemeenlijk het water,

I

dat men in de nabijheid van de put gebruikte,

wordt uitgestort.

0O? tf5| an), \ zie Q«m*

(KYlOJl\ SB. peulvrueht, boon, erwt. Van

katjang zijn tal van soorten; zoo bv. »™<w>

(IK 2 cm 2 \ (HTI (hJ) 00)m (HI \ (HTI 90) cm ikl (151) n \ ihfn 00) ap

TL7 ETfl \ (H71 (KJI 1J) VI <£,» (HIjl \ (Hll (hJ) (I5W TTj (Klin \ (HY) 00)

*km (toji \ (Hn z5) <n mn -n \ enz. Zie ook <m (*p (mtu n

en ^mw&vrjw

ari (KYi nri &J) \ SB het eene oog nagenoeg digt

hebben o/gesloten houden ook tengevolgevan

een ziehelijhen toestand van dat lichaamsdeel. —

n.civf0Ji\ met het eene oog toegeknepen,

langs lets zien, bv. langs een lineaal, om te

zien of het regt is; mi kken, door daar

langs te zien, met een gewee?\ blaaspyjp of

(L'khi^w Ook kijken door een kijker.

(KYi (*J1 &J1 (YUI \ SB. van een ei, dat werd be-

broed, maar waar geen kuiken uitkwam : vuil

.

(KYI\ klanknabootsend redewoord voor (het

zwaar ademen wordt er mee afgebeeld)

(KYI2\ 1. of 6Stt£nt\ SB. juist, terwijl juist,

juist aan ieU zijn, onderwijl, terwijl; op

dit pas, op dat pas. — (Hint(ij><Hn<vn'$*(isn\

op dat tijdstip, op dat moment, te dier

CY
tijd, toen ter tijd.— <kt?/o^\ zie bij -o<mw

//. a&m S. xmt^d^w B. voor, bestemd voor,

om te, tot; ten behoeve van ; om te dienen
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of te strekken tot. Ah het den zin heeft

van: voor iemand of bestemd voor iemand,

is <un <um nKmjjs ook een B. vorrn.

(KYl
<rYl\ 1. S. *™$2*^T B- overblijven, reste-

ren, resten, achterblijven, nog te doen

overblijven, rest nog, er rest nog; voorts,

*rrj-n^^N en dit gew. SB. ten slotte, ten

laatsten,bij slot van rekening. — 11 SB.

kerrie, kerriesaus.

(HTJ ^n 2 \ Jav. met of bij iets anders of een

ander tot twee vereenigd; met.

(Khni \ of *m-9>\ SB. niet voortwiilen;

armoedig staan, van boomen en planten; ook

naar het sckijnt, wel eens voor oris: verarmd,

van grond, door verlies van de beste deelen,

door wegspoeling.

007 07 \ S. 9&£imji\ B. naar gissing;»naar

ik zou denken; ten naasten bij .
-*- <c?^\ S.

(Until <m/i\ B. het als denkelijk achten, ver-

moedelijk achten; iets, bv. schadelijk, ach-

ten of meenen te zijn, oordeelen, schat-

ten . — (Si*3i<yi\ ook: naar ik gis, naar

crissing. Verg . w»Ti»<?m\ hieronder. xn^n.

&y?\ S. Si £l <§{&> mji^ B. aangaande iemand

of iets, iets gissen, vermoeden of onder-

stellen; bij onderstelling iets bepalen of

zeggen van iets; oordeelen, zich een oordeel

vormen. — aji(ani\ #. aji«nimoa^ B. mee-

ning, vermoeden, gissing, gedachte, opvat-

tins'. — iwncun'n \ IS. mii (Hi(Hi^(hrniHitHiji\ JS .

overleg, nadenken ; ook denkelijk, naar gis-

sing; en zoo ook tKn rn<Kn rri<Hi\ enz. naar ge-

zoudt meenen of denken of wel dergelijke

- /NT? T) <K77 <T) (ikd fAJI (LVl t OTTt \ zie Hj

O G) o a 7
[<L\aAJi2cm\i — vn mi t n& 2 fun ni itan nri \ ook: on-

redelijk, en ondoordacht, blind, bv. van

vertrouwen. — (un(hm^nni(nn'-n\ enz. niet

om te bepalen, buitengemeen; ook zva.

O G) o a a <> a O
(bi. ®l'

(htji^ B. iets of wat, iet of wat; zou men

zeggen. -immjtimjtix enz. £w <m <kw *n ww t? <*m

enz. naar mijn bescheiden meening, of

zooals ik met beseheidenheid meen te

mogen zeggen of aannemen; ook: naar

behooren of voldoende, wel te verstaan

naar mijn bescheiden meening.

<KT7 nj \ SB. door en door mager, mager. Verg.

mnnig(ucmfijj\ en zie ook (tvim oji/jw — ^^

<3^k»?riazi(&(iKM\ vel en been zijn. <w3<ts^

(Wi(^i(Knrnjiasnji\ hetz.

(f% (KYI cn *Y) \\ — <n<Kn(n<m<ri'-n\ SB. doodarm;

bedelaar. Verg. *w**fw**T>t*

£0£::
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(KYI 2 *"*? 2 \\— 1- ^rig^u-mszva. o^-h^n ook:

naam van een plant. Verg. ^«^^^-

//. ((Km-ms naam van een zeevisck. K.).

OOJ c>7 P \ SB. redewoord om in een vraag of

half vragenderwijs gebruikt, verbazing of

twijfel of wel beide uittedrukken: och wat,

ochkom, he! ah zoo; wat!- -™-n^^^

ZVa. <M-n^> Verg. (h^asn M/f\\

CO, cfy o ^ _ ^^ SB. de rijst, ah ze half

gaar is, tn nadat ze van het vuur werd

genomen en in een doelang werd gedaan, om-

roeren. - cuixn-^^ spaan, waarmee de rijst

wordt omgeroerd. — Verg. ki^l^n en zie

7 ° ° vx

00Jc amam^w

I (Kin \ S • (hfn (Ml (HI (HTJI
^

flbt(Knnr]?\ ong. —(Hnn^^

B. zeker, stellig, gewis, bepaald; be-

kend. — Verg. <lj<«j?*

amni9\ SB. drabbi^, troebel. - &^ » »^

troebel maken.

een flesch of ban uitspoelen of afspoelen

met water, om die zoo doende schoon te maken.

\Krj2tn cTl ?W — m**!*"^ SB -
krabben, wroe-

' ten, van een dier zooals een hip, bv. in het zand.

eciMj-n* */n*if \ omwroeten, omkrabben, van

hvppen en derg. voorts: alies onderst bovenha-

len, om iets te zoeken, van menschen. - ^^^ ?

£l**ajis iets bv. een boek, geheel o/gedeelte-

lijk opligten, om er onder te kjjken; iets

zooals sik^<x van elkaar doen, om er

tusschen te kijken, naar iets.

am (3 ^As(hnfj\ Arab.^Ji de koran.

am an \ zva. mmwjw 5t?. (Knim6^iru^\ om

Godswil.

(mjOJ)0<lfJ\ SB. steenen vuurpot, aarden

komfoor

.

am CUI (Kip Kw. SB. paar, een man en zijn

vrouw; echtpaar; en van dieren: een man-

netje en wijfje, paar. — m*^™^ een

paar, een echt paar. - «^vW een Paar zî

man en vrouw zijn. — asnasn^rf^ti'ty

mm^ of «sii*w^^™j«^72T de tatakra-

t

ma, die gehuwden over en weer hebben

te observeren of waarnaar zij zich hebben

te gedragen.

amni(Kl\ of £3^ SB. of S. met «**»

£W B. om reden, omdat, want, door-

dien; oorzaak, om de wil van; ter wille

van._ .m-rxMa/u^wjr zie *«»<?. wif*- «/»«£»•

M1,m ook.- zonder. (Skr. karma en karana,

middel of wijze van Jiandeling; daad, hande-

Ung; oorzaak, rede, beweegrede. Jav. wdbL).
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(KYI cyj (HI o \ SB. misleiding, komediespel;

er op uit zijn om te misleiden 0/beette-

nemen als een karakertrek. — «r?-n*o
?

\

beetnemen, verschalken, misleiden. —

<ui2(£i2 (cimthni ni(M{\ het een ofander zeggen,

met de bedoeling of intentie om beet te

nemen. — asn (uccKho^rnHi^xmc^s maar het

was niets als komedie.

^^^<W<W0\ SB. zva. ^^,^^w»

^^r iemand uit het volk. — ow^^S

-"
%SI
S (Hl^ S

(Kn 0^ (HI (KYI (Ul (HI (KYI fl \ zie m^^w^
(KYI ni (HI (HI fl\ zie nmmiHiw

(KYI2

asi^ ,

(YI(HI (YISI fj\ Roll, kolonel. Big. voor

kornel? immers zoo wordt de kolonel door de

soldaten genoemd.

(KYI ni (H)\\-— «n-n^ SB. kruipen, rond
Coy

kruipen, kruipen op handen en knieen.

a a*
(Kn *>? (Hi \ SB. van kawoenghout gemaakte

Co/

mondharp. Bet instrumentje heeft in ge-

daante veel overeenkomst met een knoopnaald;

aan een van de uiteinden, zoomede in het mid-

den op het voorwerpje en ook daar, waar

de tong eindigt, zijn drie verhevenheden aan-

gebragt. Om het te bespelen, neemt men het

z66, dot het op een' kant staat, tusschen de

lippen, en klopt vervolgens met den vinger
7

tegm *«? eind, wmar zich de

bevindt.

ffo)/KT^a^N een kind uit het volk.

(KYI (LSI foj) (ESI £J1\ (U(iniMiM(Kj)<Eji^\ zie (3

(KYI nr)m (Win \ SB. aan den boom verdord

pisangblad

.

(KYI QTI
<rYl (KYI ft \ en intiww rnnnhaifls zie ttaiMn-nw

(KYini (KYijjw — S-fioays SB. afschrapen,

schrapen; uitkrabben; fig. van iemands

hart of gemoed: pijnlijk aangedaan, ge-

kwetst; van iemands denken of gedachten:

pijnlijk, pijnlijk zijn. Verg. ^^
(KYiorinn (kyi (Kin (§ ^h (isi \ SB. lucifer, lu-

ciferhou'je. Verg. *™<l/wS^*o\ en het Jav.

wdbk. op (un (n^n (hmj^w

(KYinri2 (KYI fj\ SB. roskam. — i9^?^x

roskammen. Verg. -m^^w
Q Q

(KYI ^yj (KYifj\ of (hw(Kn^KKn,j\ SB. een jonge

hond. — Het eerste woord bezigt men ook om

het dier tot zich te roepen. Verg. Awamp

0(1 (KYI T? (KYI n \ naam van zekeren vogel, een

soort spreeuw; dikwijls zet hij zich op den

rug van een buffel. — Verg. ^iruiuv/iw

(Yj (KYI cn nri (hyi fi \ SB. L snorken. - ^<^n^*m

V^Vl 9̂ ^ doen als iemand, die snorkt.—
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Verg. »™s en zie ook bij ^v^\cnymp, — II.

tnfKiiTinictai <kt^ \ katrol.

(f) (KYIm 2 (KYI jl \ SB. onder het tellen of

vptellen, in de war raken; in de war;

niet zeker zijn van het cijfer, van de

eindsoin, bij een telling of opteUing, omdat

men onder het tellen in de war raakte.

(Kn asrj \ SB. speelkaart, speelkaarten, kaart

Port, carta. — onaMwn^ kaartspelen.

(Kn<tsri(ui2M/i\ briefkaart.

(KYI (Yl *Y1 (*SW fl^ SB. ?iaam van een boom, de

feus elastica. Eg. ook: gomelastiek.

(KYI (Ul (ISY)
fl

\ ong. -(uitiaj) (wij\ of a'jiamaji <i^\

SB. bindbalk van een huis of brug .
Zie

ook het Jav. wdbk. op *toMK>-nj\ daarbij

vergelijkende het hieronder volgende woord.

IW2/W2^\ SB. afgesneden stuk bv.

van een brood of van een stuk vleesch of wel

van een <w>*? vrucht, enz. schijf, snede,

snee, plak, plakje; kerf, insnijding. —

8d(LMam/)\ iets zooals vleesch, een brood

enz. snijden; in iets een kerf of insnijding

I maken; tabak kerven; eenjongen besnijden.

—

Qgcutasntm/is mvdsv . en visch kerven, ook:

een naad lostornen.— m&iriutiKtot^ voor

iemandeen stuk afsnijden.-** Q* V*gj^1 *3T

(KYI

voor meer dan een persoon stukken afsnijden.

Zie ook het voorgaande woord.

(Yl °T7 OSY) fl\ of *$<ri ^n aQ^ t> asn/j\ klankna-

bootsing van het Imogen van een rat of muis.

a7itri<-n(isnji\ SB. knagen, aan iets knagen; iets

door knagen ; knagende bijten op of in iets.

(KYI <"*? 2 dSYI
[J

\\ — M-ruasn^ SB. knarsen, bv.

van een deur. — m?^^^? asnji \ herhaaldelijk

knarsen; knersen en knarsen van de tanden.

&h <knm z (vnji\ knarsen van de tanden. —

•

(Kn&i e>nasnji\ zva. <"n (trn ">? ? asnjj w — (k» trfnm i asn
9S\j

naj)\ ZVa. (HnnKun-vidasn/iw

(KYJ2 (Yl *Y) osyi /} \ SB. gierig, schraapzuch-

tig, vrekkig. — nKim/tnarmo^n^ast^^ zie bij

ni nsn \\

(KYI
cyi OSYI ^1 2 (KYI/} \ zie <tbmi t asn aw

O
. q

(KYinri OSYI\ zie txnasyw

(KYI (Yl
<rH OSYI \ SB. rijtuig, wagen op vier

wielen [Port, carreto). — Mavfrtasn^ajiiui\

huurrijtuig, huurwagen op vier wielen.

(KYI (Ul nSYI \ SB. rustig, veilig. — S^wQm

asm tijd of tijdperk van vrede.

Q a . o tt
(KYI

<ryi (ISYI \\ tenm <hti nn nsn \ zie ojioo\ 11.—

(Jav. ^(Kn-nasn^ kw . de zin of beteekenis

van een wocrrd of uitdrukking; en een van een

ander woord afgeleid woord).
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cv
(KYI OSYI OJlfl \ of tw (u asn (mji^ SB. Europ. en

Chin, papier (Ar. ^jwlisp

V

CY

een recepis. — 'amasnoji^Aojis vloeipapier.

—

Verg. && iwj (ui w

(KYI (Ul (1ST) dJin \ SB. ani<m<u«sii (uijj\ flikkeren,

van een lickt en van een ster; schitteren,

glanzen, blinken, van passement en borduursel.

<^> <S
:> c>(KYI (Ul (1ST} <m n\ zie <ihi atii cmjjw

s *
•

s
(KYI (hJl \ zie 6^aoji\ zoomede <^m»m^\ en ^.w>9oi//\\

(KYI (Ml \ zie 6^*m\\

(NYl % (hJl \ SB. stoel, zetel (Jr. jV^o).

—

lurtg Si cm z &u N schommelstoel.- *™ 2 Si &ims*^ ^

luijerstoel.

(KYI *Y1 (Mlfl\ S. <ww B. de inlandsche dolk,

kris

.

(KYI
cyi (Ml fl \ SB. dekinderpokken.— «^0^-i*

^
vorm van

vaccmeren. — w^ ^}<rum \ een

t7*j»^ Verg. bij 6_i*'n/j9v^\ 11.

90) 90) \ £ft £D7 9v^ \\

(KYJ 2
<r
n(*Jlfl\ SB. katern, gewoonlijh zes

vellen, post papier; ook katern, gewoonlijh

twaalf vellen, schrijfpapier (Ar. korrds,

boekdeelen).

I (HYiJI \\ — tf^^«™jr SB. van

een mensch of dier: heen en weer loopen,

zich bewegen tusschen en door ruigte

of struiken. — ^^H*™/!^ I- zva - ro?"^«

ojigiKv/jw — 11. iets, wat men desverkiezende zou

hunnen poffen of braden of wel roosteren,

zoomaar zonder omslag in het vuur leggen

of plaatsen , om het gaar te ?naken . —

(^(mTio^idWdnp de pare oogsten, met omdat

ze gedeeltelijk nog niet rijp is, niet voor den

voet weg snijden, maar door het veld

heenloopend, al naar gelang men rijpe aren

vindt. K.)

(KYI 2
<rYl 2 (Ul 2 (KYI jl \ of \^m^nunj\\ ook wel

(
(ung,7,ig(ung(K.<ig(Hnp gedruisch van kreupelhout,

struikgewas of bamboestoelen, waar een mensch

of dier zich tusschen beweegt. — unm^ungnig

w gwip het gedruisch, dat met korosok

wordt afgebeeld, maken. — oaswVwaTi*

Mgtmjl^ dat gedruisch maken, van velen.—

(Krrni (Kji (nam vpn iyioji am tp zva. (uyimojKKngnngcuit

dcnns maar voor een minder hard gedruisch,

bv. zooals een hat dat maakt, die over een

dak van tun am 2^ \ loopt, of zooals een mensch

maakt, die door de ruigte loopt. xmmg(Mg (nry

zijn weg nemen door struiken of ruigte bv*

door de pare,

(KYiniOJl (KY12 CT12(M2 (KYI/1\ en ***"<"

mowonm<n(MtM~nji\ zie <H7it rm»J>t*<Vjl^
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acn^n aj (Mi (Ui n \ ^ ^^m^w

afti (Ui <0 (KYI fl \ SB. onvertaalbaar redewoord

voor iemand grijpen of vatten ( »o »™ ^/ ), zoo-

mede voor iemand linden, aangrijpen en linden

f (HI (l\Jl OM (Hyi ).

(ten nrj (Ui asn n\ zie ^^^n\

(HrJ2
cyi2(Ui2 0mn\\ — wmrw^ 1.

SB. met de hand den bulk van een leest ledi-

gen, ontdoen van de ingewanden.— 11. SB.

een opening niaken in den wal van een wa-

terleiding, om het water zijdelings afteleiden.

(KYI °>7 <0) (Ui fl \ Zie (Hiituta^jiw

(HYi
cTi(Ui\ 1- SB. volzitten met openingen

of gaten Iv . van een schutsel of scherm

fttQ*u\ ook van ffn^o»y\ en dan, volgens

Beg. Tj. en K. (m^hM\ er nevens in gebruik

ah hetz. — II. naam van een rivier en een

residentie op Java.

(r)(Hri(n^noi(Ui\ zva. «mw^

0O?2 C>7 2 (TUI 2 (HYJ/fW — (d2-m<rvt2ihm/j\ SB.

borrelen, Iv. van het vocht, dab zick in

! den waterzah van een pijp heeft verzameld,

I onder het rooken.

<">? «2 &Ift N & tqvne-QJiji*

om c9)<nji\ SB. rond, in 't rond, in de rondte;

omgang, rondgang, een maal rond. —

KH^n&h rondgaan, ergens rondgaan, rond

loopen. — <Kri(Kn °>°u<cim^ ergens bv. voor

een huis, waar men niet durft binnengaan,

heen en weer loopen, heen en weer draaijen.

(M^fuazicHTji^ om iets, bv. om een huis, heen

loopen; een tuin of aanplant rondgaan;

van een mug of derg . om een licht rond-

vliegen. — ^^^t2'\ rondom, aan alle

zijden. — Verg . unrui aruh\

(KYI (UI (Ul/J\ zie 6^i(UiMjj*

(Hii (UI (Ui fl\ SB. digt van een pager en vlecht-

werk; digt opeen, digt op elkander, van

plantsoen; dikwijls, dikwerf, van iemands

komen ergens .— £i <u <u ~^i <mji^ een pager of

vlechtwerk digter maken, door er tusschen te

voegen. — Verg. e^trfaji<tmp en (Kii-n\\

(ktj oji oji (ten n \\ — (uQ^liij) <S<™™r SB- ^a^'

deren en vliegen, bv. van een nog tvilden

vogel in zijn kooi ah men daavbij komt; flad-

deren en spartelen van een aangeschoten

vogel, ook van een kip die gekeeld werd, maar

waar het leven nog niet nit is.

0O7 *>7 (UI (KYI fl\
SB. naam van een lekkernij

van «sn<ci2 0J>Ji\ ^I'Sis W(U>s of M&i~Ji?\i

Zoo heeft men •&<9i&™<g*W ™ ^ &

a
ikv~m (vi \ enz.
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IKY] nri (Ul (KYI fl \ SB. a£i(KYinr\cu<M7}ji\ hopende,

bv. op een dijkje van een sawak, dat zich bevindt

naast een waterleiding , tengevolge van het

uitgelijden of uitslieren van een voet, in

het water vallen. Verg. asn»fn(Qnm\\

(KYI 2^*1 2 (Ul 2 (KYI fl \ SB. hoi van boomen.

K. Verg. ot>»t)io*\\

(KYI (Ul (Ul\CM fl \ SB. hoofddeksel, een soort

kalotje met een verlengstuk van achteren, tot

bescherming van den nek, voor kleine kin-

deren van de hoogere standen (Port,

carapuqa). — Verg. <m <un (isnw

(KYI ^YIOJI fl (KYI jl \ SB. omheining, zooals

wordt gemaakt rondom een graf om losloo-

pena vee dour a.f te weren.

(KYini (Ul 2 (Ul 2 (KI(K1
fj\

zie orn&ajigiJg

(KYI (Ul (Ul fl\ ong. — (ta>aji(yn(Kij)\ SB. het hal-

stuk van een geslagt beest, dat afgestaan

wordt aan den priester.

(KYI^ndJI/JW— <8-n^\ SB. alle dienstplig-

tigen oproepen. — nhi^KUi^uams in massa

uitkomen (dienstpligtigen en niet dienst-

pligtigen), ooh : van de ambtenaren bv. in een

residentie, alle opkomen, bv. naar de hoofd-

plaats, ingevolge em oproeping.- xn^i^^tam

arng(HTji\ in ' massa oproepen, /ong en oud,

dienstpligtigen en niet dienstpligtigen. —

£i(rfn<9)(Uitna£i\ met doen uitkomen van

jong en oud, dienstpligtigen en niet dienst-

pligtigen, bv. van het verzamelen van man-

schappen. — ctrnni^^p de opgeroepenen

.

(KYI nri (Ul n \ SB. soort kleioe tijger.

(KYI no (Ul fi w — nn-ndjijj\ SB. suiker schrapen;

ook den baard ofknevelsof beide afschrapen,

afscheren; voor dit laatste bezigt men ook

O a

(Tl (KYI en ^n (Ul (I \ SB. soort groot treknet.

(^xn^nnd^^ met een kered visschen.

(KYI 2 OTI
cyi (Ul fl\ SB. handhak.— <tr??^<-n^\

met de handhak werken; een tuin of aan-

plant met behulp van de handhak zuiveren

van het onkruid. — ^niMmo^nrK^am^s Van

iemands voeten: met de teenen krom bin-

nenwaarts staande ; — voeten hebben, die

ihrmihrmai'-n^miHyis zijn

.

O
(K/I

cyi (1^2 (Kl/I\ zie <m tee (mjiw

(KYI ni a& aSYln \ SB. met lidteekens, naden

en derg. tengevolge van em hevige nu genezen

huidziekte, bv. Van bbrbk.

(KYI *YI (UUI fi \ naam van em boom, behoormde

tot het geslacht van de palmen.
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(KYl
<ri(VVI\ SB. groot feest, bij gelegenheid

van een besnijdenis, een huwelijk of het

vijlen van de tanden (Skr. Jcrijd, werk.

Jav.Wdbk); ook: zoo'n feest geven o/*aan-

rigten.— <™ -8 <**<§.*• <m/»n een karija geven.

cemcmn™<$)(W)\ en on^<w#<tw> hetz.— «^^

*Mi£ti*np voor een hind een karija aan-

rigten of geven. — <cntm^nmMJi\ dat doen,

dat gedeelte van net programma van een

karija doen plaats hebben, waarmee zoo'n

feest geopend wordt; o.a, het lossen van

kanon- of geweerschoten

.

Gfr}2 rt_/?2&/U?2P\N — c3dMi<bQe^ SB. volhar-

den al gaat bet ook langzaam; onvcrdro-

ten ijverig zijn; met onverdrote.i ijver

of zonder verflauwen aan lets werken of

lets doen; lets langzaam aan doen; lets,

zooals een huis bouwen, doen langzaam

aan, met weinig helpers en niet bij

ngarempoeg.

Aft! (Ul MA am
fl

\\ — S^afl^f SB. iemand,

! na hem overmeesterd en onder den voet ge-

haald te hebben, met zijn velm, met handen

en voeten toetakelen.

(Kn'fy&M
<*™fj ^ L SB

-
li& kan

(
kon

)
het

gebeuren. — 1L ^^^^lt SR wk

van of voor den timmerman; timmer-

manswerk

.

(KYI 2 (91
cyidLM (KYI fl\\

— ^?^?^m*»™»3; n

SB. bard schreeuwen, van een aap, die bijv.

geplaagd wordt en zich boos maakt; ook Jcunst-

term voor: schreeuwen, van een kind, en

zich laten hooren, van dekoentianak. Verg.

a
(HYjnnOAJI (ISn fj\ zie ^MJiasn/jw

wnni(UU) m^ma (t-AJ)^
zie ^wodJl*

(HYJ cr)(hnj\ Kw. SB. deernis, medelijden,

ontferming; ah uitroep: dat gaat mij aan

het hart! (Skr. karoena of kdroenja, teder-

heid, deernis, enz. en droefheid, bedroefd-

heid. Jav. Wdbk). ™-^»^<oti<iS<w»n dat zou

mij ontzettend leed doen of gedaan heb-

ben.— tKn-rtun^'^ hetz '
hv '

'tzoumij

ontzettend zeer of leed doen. — <&™nj*^

met iemand (een bepaald persoon) deernis

of medelijden hebben; iemand (een bepaald

persoon) ontferming betoonen of zich over

hem ontfermen. —Pass. «8fi«*-»|2f*

(HYIOJ) (MIJ 2^/1^ zie •Q«H
taM yi

^(UlfHJJJ^ifj^ zie t&ffll^

(KT)<(n^^<KjJ^ ™*- om^^n^s zie bij
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^ Q So
(KYI GEJI \ zie (&HiJi<K7i(EQ\ onder <vrm r~m\ J m

(KYI 2 (Eft \ SB. dadel (Pers. L*v£A

(KYI (LSI (&l ft\ zie <nTnm<EJiji\\

(KYjni (&lfj\ zva. m<rms (Ar. Ov5).

q a
(KYI cy) CEfl n \\— ivnnDCE^p s. ^^x^ 1}^ B. zen-

den, sturen. — ^^/^^i^n f cfixrviqaw

nri(E^ s £#
(iJ) trLKKn ^i(mj}\ of (3i«°i $ctfii ma^JI^

B. elkander over en weer iets zenden. —

Si-yi&zwp s. ^^jR*™^ B. aan iemand,

iemand of iets, zenden ; iemand, bv. een arres-

tant, opzenden- — oui&^^ip s. cu Si {manp

B. wat gezonden wordt; het door iemand

gezondene; de gevangene of gevangenen,

die men iemand toezendt. (k??^^^?^^\ s

a
™*™i$i

t,2V °f *™*™&J£3*3r B- bezen-

ding, ah geschenk.

(KYI
<YI (&1 (HI fl\ I. zva. vrnmoarviji* — mm

Mfinjl* karaman zijn. — II. SB. a. uitroep:

dat is waar ook ! zoowel in zijn spottenden zin

of beteekenis, als wanneer het gebruikt wordt

door iemand, die, zich iets herinnerend, zich

hervat. b. zva. (ui(U)iun(rvijj\ en toch.

(KYI nrj (Eft (KYI \ zie Kn(EJi*m.\>

(KYI *T? (Eft RSV ft \ SB. heilig graf ; heilig van

een graf of begraafplaats ; ook: inirakel,

wonder (Jr.- &rt\%S). — Verg . G^Moaw

(KYI OJI (Eft OSYI fj\ zie afn&iasnji*

(KYI <rYI (E/I (ls/1 (j \ d^(KTj^n(EJi(Mji\ zie 6-b*a?7\\

(KYI nj (Eft ~JJ QUIU \ zie Kjja^i

(KYI <rYI &Lfl (HI fl \ (in (kyi ni gji anils zie '$i&iQajt\

(KYiarjnri <&i2\ s. vti^g^ b. ook (QQ

<J™<^ B. volg. Reg. Tj.) lange smalle sjaal,

die door de vrouwen alsze uitgaan, als een deel

van haar toilet, wordt gedragen, waarin ze ook,

als ze op de pasar inkoopen doen, het ingekochte,

veelal gedaan in een Heine boboko,meedragen, en

waarin eindelijk ook een kind wordt gedragen.

(KYI 2
<rYI 2 (Eft 2 \ SB. naam van een asn asn aSg

^

(un(hnjj\i Zie ook (isiiasi)nrm^ajnan/i\\

(KYinri arj am asn fi\ zie Mj^a^w

(KYI nj (VHlj\\ Sinify-ntcmjis SB. llitschud-

den, uitkloppen, bv. kleeren, boeken, matten,

ofonkruid, om er het zand uit te verwijderen.—

Si t} aTm imp iets uitschudden, uitkloppen,

om het vuil te verwijderen.

(Kti (Ui aznnw — (in(uaSi2(Hijj\ B. een Z^aan

de aarde toevertrouwen, begraven. Verg.

bij (KYivnw — omtEA(uiarnjf\ zich volkomen on-

derwerpen aan iemands bevelen; geheel, in

alien deele onderdanig zijn aan iemand; en

van tnaji <wi\ met volkomen toewijding en

opregtheid des harten.
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acn <rn ozyi\\ s. <m£T\ ook (Sc&iu^iwp B.

oorkrab, oorsieraad.

(KYI (Ul (UYi (HI
f)\ of turirm^p ook (un«&agi

ctw7^\ hadjat, die gegeven wordt in de

12de maand fa^rLQ-^Ki^A. — Men zendt

een huffel met de noodige rijst aan de geeste-

lijkheid, de a^-n^ro^N deze beredderl dan

den offermaaltijd. In den oordeelsdag, zoo

meent men, zal men den geofferden buffel

terugvinden, om dien alsdan als rijdier te

gebruiken. In ket geheel kunnen zeven personen

deelliebben (^^M, a
^J})

aan een ^tw.-cw^x

dtvz. voor zeven personen is een zoo'n hadjat

. (Ar. 0^ vi* j
Verg . c^wn^

(KYI (Lfl (IZYl (ISY) ft\ Mi asri thru aji vn iV>riJi\ en mi tht7 tthn

o • o r>
(ui tun (isnji \ zie <*n (ltd t^nji \\

(KYI ni \ SB. I. koraal, rif, klip, rots.- 2. dood-

vlek, moedervlek. - 3. stuk grond, beplant

: met iets anders als pare, en ompaggerd;

aanleg. Verg. Mn (en 2 (toft^
— (mitm^hmicHi^s S.

(U(hm(8)<hj)-&Myi\ B. erf van een huis; ompag-

gerd en beplant stuk grond. Verg. (u^

|

wit imp bij (KriaJi* — 4. o -r>\ SB. een letterar-

beid, bv. een verzameling van sprookjes, ook

wel iets zooals een handleiding, bv. voor ket

planten van koffj, te zamen brengen, zamen-

stellen. — xnrhxmajiajim\ de Soendasche

taal navorschen, bestuderen, bep. met het

bij elkaar voegen, verzamelen van zijn

bevindingen, bv. tot een woordenboek .
—

iun-ri(cichn/j\ de letterkundige arbeid van

iemand; opstel, letterarbeid

.

(KYI ni \ Mai. SB. zak, groote zak . — <c?^

a^(mji\ iets zooals rijst, koffij, zout, enz. in

zakken doen, zakken. — Verg. (tm^-Siru^w

(KYI (U) \ SB. bar, onvriendelijk in het spre-

ken ; en van een horologieveer : strak, zoodat

het horologie moeijelijh op te winden is.

—

(m:Krl(u>>i£r!(ui\ in levendige o/warme woord-

wisseling, waarbij harde woorden vallen,

zijn of treden . Verg. m r^^n om 77 -r> a,™ <u) t£i? w

(KYI ni \ SB. hoi, komvormig;./^. een stuurscn

of boos gezigt zetten, bv . omdat er iets is

dat niet bevalt. Verg. ^^ ^ m w

a «
(KYI

<yi \ zie ^ijtiw

i n?7\ S. «S-^\ B. te weinig, te min, min-

der, minder zijn; ontbreken aan iets, ge-

brek hebben aan iets: van iets te weinig

hebben; te kort schieten in iets bv. in

eerbied. — <ci
rfi an <mji\ S. o^no**^ B. van

iets iets afhouden, afdoen, zoodat er aan ont-

breekt; van een verhaal iets afdoen ; in aan-
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tal minderen, minder in getal worden;

iets, bv. iemands maandelijksch loon, ver-

minderen; ook een enhele maal zva. om^h^

cur)(m2(Knni(Kn <-h\ $, tun im 2 (un ni (kh -h ^ B. niet
abb I) V &b

in gebreke blijven om iets te doen, niette

kort schieten in iets. — ^<NW'T)*rw-n<N7\

enz. op zijn minst. — aomka^hs enz. gebrek,

mangel. -^MiTQa^N^. gebrek hebben

of lijden aan iets; gebrek, behoefte ; in

gebreke blijven of zijn iets te doen. —

(trn-h(3^k(i^\ zie bij 6-&<i&\\

(HTJ T]\ J. SB. geringe, mindere, dienaar,

onderhoorige; gering; oolc of .is-.ry^«%\

de mindere, de kleine man, tegenover de

menaks.-(c^\ koering zijn. - Verg .
titru

(W)asn/j\ en G-xMjn* — 11. nederig voornaam-
«->" CxJ

woord v. d. e. persoon. Verg. 6^*xh\\ &^^^

<ri\ en flS^^N zie bij «^mie^\\ -

(HY] trY)\ SB. kooi. — (hii^iu (Si ihw^iHTji^ zie bij

(S*o)ftsr^\, — fl

7
n?
jp

een Pmrd °P stal hou-

den en voeden, zonder bet ooit te laten

weiden. — <wn<w»<Mjj-n> bet paard, dat z66

gehouden wordt. — a^^xna^s een dier

in een kooi doen, in een kooi er op na

houden. •— <mitm'f\(&Mp in de kooi ge-

raakt zijn; van daar: gevangen.

en (KYI *T7 2 w — (nxn^i2\ SB. een visck aan

een tali rijgen (door die tali achter een

Memo in te steJcen en in den beh weer te doen

uitkomen), om die zoo te transporteren . —

-

ajnrf<uini2\ I. de tali, waaraan een visch

o/visschen worden geregen; deze tali is sous

vooraan voorzien van een puntig houtje of

pennetje, om het instehen of doorstehen te

vergemakkelijken ; 00k de pen, die men sous

gebruikt, om, voor de tali in te steken, eerst

een opening te boren. — II. zva. <ui<n<M

m2(kyi^ — III. de lange bamboezen of

houten verbindingsmiddelen van de oe-

soeks of wel van de talahab.

(KYl2 trYl\ SB. vischkorf, mand met wijden

buik en nauwen hals, waarin men de ge-

vangen visch doet, om ze daarin naar huis te

transporteren.

(KYI T| (& OSY)
fl\

Zlt rniKTiajiw

(KYI (KYI n\ SB. zich storten op zijn prooi en

die grijpen, van een roofvogel; voorts onver-

taalbaar redewoord voor (HyiiCKntasnjis abafn

(u/l^ en J^?^*™^

(KYI (KYI \ beleefder of vriendelijker sprekend:

(LiA/K7?\ <3^A<KT1\ (KYI \ m »<7?ff<7?\ tertOljl 6-^*™ v
f

het onder de hoogere staanden gebruikelijke
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woord is: ouder broeder. — -news een B

.

woord; men bezigt dit in brieven, en dan ook

<Kb<-n(K7i\\ Voorts gebruikt men nog -n»™\

I. sprekende tot iemand van zijn ouderen broe

der of oudere zuster f-n (*» vm ,
oS \ waar de

duidelijkheid het vordert), of wel van iemand,

die als zoodaniq wordt betiteld. Zie ook

masntrfosn^ en (ruSd^/jw 2. sprekende tot

een vrouw van haar man. 3. sprekende van den

man in tegenstelling met of hem noemende

nevem zijn vrouw. — Iemand van zich zelf

sprekende tot een jongere, ook tot zijn vrouw,

noemt zich a^*^ <™»™\ aiW/\ en, in brie-

ven ook wel a<hni<Kn\\ En een vrouw kan

hoar man aanspreken met aai \ 6-^mi \ of6^>*h

\

als ze hem niet, om de een of ander reden,

i

anders moet of wil betitelen, bv . met <S-*.>&

xnon/jw Eindelijk bezigt )nen waar een andere

• titelatuur niet verpligtend is, gaarne «.-n\

(3^i(xh\ (MMhs ook wel 6-sa.wn of ktj*^n en

voorts 6-2*™ \ als men een oudere of iemand,

dien men als zoodanig wil betitelen, beleefd

I
wil aanspreken.

(kn(KYl\ I. SB. voet, als lengtemaat. — 11.

wn(&i(Kn\ zie aldaar

.

aai<xn\ SB. stijf, onbevaliig, moeijelijk,

'T

van spreken, bv. van het Soendasch spreken,

van iemand, die gewend is Javaansch te spre-

ken; ook: er mee inzitten hoe iets te doen,

omdat men verschillende niet met elkaar in

overeenstemming zijnde bevelen ontving . —

Verg . zkcniiuqw

(HYJ(KT]\ S. <bh(m(uujf\ B. nagel van een vin-

ger of teen; SB. nagel van een klauw, bv.

van een tijger of van een vogel.

0O7 2 *m\ SB. Roll, kok, kokkin.

(KYI 2 (KYI 2 P \ SB. vasthoudend, dringend

;

blijven staan op iets; bij iets, bv. een be-

schuldiging, blijven, in weerwil van hetgeen

er tegen wordt aangevoerd; volstrekt of met

alle geweld verlangen of begeeren, persis-

teren bij iets. — mos^^^^n

dringend zijn of vasthoudend zijn in iets

of met iets.— aQz^Qz^Siz^z^u^ koppig,

niet willen toegeven; ook zva. Siohizahm^

stijfkop! jij stijfkop!

(KYt (KYI 0\ I. zva. <^™^ Verg. a^z^z^w

II. SB. het binnenwaarts omgeslagen ge-

deelte van een heurap, dat als het ware een

zak vomit. T. w. de heurap is rond van vorm;

in de rondte zitten aan den buitenrand looden

kogeltjes, waarvan een gedeelte voorzien van
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gaatjes
1
door die gaatjes loopen koorden (uiah

00?*^ geheeten; -— als nu het net zal worden

mtgeworpen (^
r~n apt

j

-n wn cm % im/f ) ^ worden a I

die koorden, met gedeeltelijk omslaan van

het net Unnenwaarts, vastgemqakt ami een

daarvoor aanwezig punt in het net (oo?

(nwKKrKhnjjX en wordt zoodoende de orn^rn^s

gevormd.

a as
(KYJ (KYJ \ SB. vijl. — Sums vijlen, afvijlen.

aSflojm<K7^\ iets bevijlen, afvijlen.

(KYJ (KYJ \^ — <c
J!'

K1
j!

N 8JB. een klappervrucht of

jonge gedang raspen. ^(hm-ncm^s de rasp,

een speciaal soort, die men gebruikt voor het

raspen van de twee genoemde vrucht-

soorten

.

(JfJ (KYJ (KYJ \ en vjNntma* zie orjMntnbcnw

cn (KYJ OTJ (KYI \ Holl. SB. kijker, verrekijker.

(n(KH(Mri\ hetz . — ai(Ci(n(tm\ of fna^i(iw\ door

een kijker naar iemand of iets zien.

(KY) (KYJ <ryi \ SB . pas, dan eerst ; daar pas,

zoo even, net zoo even, juist een oogen-

blik te voren. ^^^go^n en (KniKnonnn^ryis

hetz.

(KYJ (jKYJ (KYJ fj\
naam van een grom gevederden

vogel, een soort ekster? en die van vruchten,

in gevangen staat althans, leeft.

(KYJ (KYJ (KYJ fj\ naam van een soort pompoen.

Beg. Tj. Behoort tot de familie van de

(KYj (kyi (KYj nruj (KV fj \ SB. uil, nachtuii

.

(KYJ (KYJ (ISYJ/J \\— o*7ias»0\ L SB. een veelheid

van vooricerpen ergens uitnemen of uitha-

len; bv. de borden en derg. die, in een mand

zijn opelkaargestapeld, uit die noand nemen;

de goederen, waarmee een schip is geladen, op

den wal brengen ; ooh een veelheid van zich

ergens bevindende dingen wegnemen, bv. om

te zien of iets er onder ligt; pannen van het

dak nemen, of wegnemen; enz. — II. zva.

a7ini(U)(rn,p\ Verg. (annhmtHT^p en cci an crvifj^

(KYJ (KYJ OSYJ fj \\ ^_ KifKnasnjis SB. een kind aan-

nemen en verzorgen, als ware het een

eigen kind; het jong van een dier groot-

brengen, van de moeder af, bv. omdat die

dood is. — <3^cm(m(hrnasn(Hia\ S. Mti^K^ 110
}

^»^> aangenomen kind, voedsterling.

(KYJ (KYJ (Ml n\ Holl. kakhuis; SB. sekreet.

Verg . aji(Kj}ni(ciihru\ en (uwruaziiHyi^

a a Q» O/ CY
(KYJ (KYJ Q>JJ fl\ (Kw. zva. (uam\ en (ucmw Jav.

wdbk.) of (ui<rn(Kii<Kn(KJiji\ SB. heining van

gevlochten bamboelatten. — <S<k8^\ een

kikis aanbrengen ergens.
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(KYI (KYI (hJI n\ SB. rook, damp van trierook;

00k zva. tuinrifKn omihtjjw — xn nm <5k/^\ Wierook

branden.— dn*oiM^A^//\ iets met wierook

berooken. — nriccit(th(hrn(HTjiyjtji\ of nnxmahMn

(EJi(HTnaji(^\ zie bij (rjcimiMW

(T) (KYI (TJ (KYI Os/lff\ een soort eekhorentje

.

]ig, __ ^o^(KD(3k^\ SB. afgevallen koffij

-

vruchten of moentjangvruchten opzoeken,

inzamelen; in een tuin de afgevallen of

gevallen koffijvruchten opzoeken. — wiSi

rniKmnihrnoJiJls opgezochte koffij.

(KYI 2 (KYI 2 (hJl fj \\ — KMMTiiOsap SB. op lets

bijten om bet te verbreken; iets, bv. een

saninten, een been of derg . doorbijten. —

, a a
<Km(Hnd(ij)^A.(HT}\ naam van een soo?*t tuiajiasn—-' flSf

O a 7
(HI a W — (Kll 2(K712(M -ZAtha 2 (T) (hfj/j (15)1 2 051) (KH fj\ OOfC ge~

noemd CT(M<*)p naam van een boom, waarvan

Jiet hout geschikt is voor huis en brugbouw

;

\ zijn vruchten worden gegeten.

(KYI (KYI (Ml P \ zie M^\ en om^w

(KYI (KYI (YXJI \ naam van een manggasoort (Bg) ;

:
hlein van stick en met een nagenoeg zwarte schil,

(Kti 2 (KYI 2 (YUI \\ _ (L7??*o??(rw*iy??^N SB. eet-

' waren op een bepaalde of bijzonder

smakelijke wijze bereiden, bv. door het

bezigen van sommige ingredienten, die men

zoo dagelijks niet gehruiht; voorts grond

op zekere wijze bewerken en behandelen,

ten einde dien beter en voor allerlei aan-

plantingen geschikt te maken.

(KYI (KYI (Yl (YUI (Klfl\ zie <™<rus III.

(KYI (KYI (Ul n \ naam van een behende, zeer goede

soort zeevisch.

(KYI 2 (KYI 2 (Ul fj \\ — SiuQttui^itHTjis SB. naast

iemand liggende, hem omvatten, in den arm

sluiten, door de hand over zijn borst

heen te slaan.

(KYI (KYI (Ul /j W — aniHn(u^i(K^fj\ in het Buiten-

zorgsche zva. ^!Kn(tJi^AiHijj\\ Bg. K.

(KYI 2 (KYI 2 (Ul fl W — (hii2<hti2(u^(hi/i\ SB. de

etensbak in een paardestal.

(KYI (KYI (Ul \ SB. geleibiljet, geleibriefje, dat

men bij de verzending of het laten afhalen

van goederen, door middel van koeli's,

meegeeft; het briefje, dat de personen, die

koffij aanbrengen bij 'stands pakhuizen, som-

tijds bij zich hebben, en dat, afgegeven door

het dorpshoofd, inhoudt naam van eige-

naar of brenger van de koffij, het aantal

pikoels of ponden, enz.

(KYI 2 (KYI 2 (Ul/I \ zeer plat voor ^tmam/iw

tt)f*ror<uM.\ zeer plat voor ^jit(Kntasnjf\ en
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voor <eji(vi\ ah dat den zin Jieeft van mee-

nemen. Jig. K.

Off] (KY10AA
ff\

SB. «noa^^tn^(isnj\ Op beloets

jagtmaken, beloets vangen, door ze uit-

tegraven. — xr
}
aa

l
(
$Ji'*!JI^

van ^ r^8^ ^n ^

aseuppan van boven een schep afneraen;

die, er afgenomen, sows nog niet goed gave

rijst, kookt men dan later weer op.— m^*^

«^^n de schep rijst, van boven uit de

aseuppan genomen; de grond, die, bij

het maken van een put of vijver, wordt

uitgegraven; de grond, die een beest,

bij het graven van zijn hoi of kuil, aan

den kant uitwerpt. Rg. K.

(KYI (KT1 (im/)\ SB. het stuk indjoek, zooals

dat van den boom wordt genomen. Eg.

<ui<Kn<Kncctfji\ van indjoek: een stuk.

CKH £h (*m
ft
\ SB. aarden deksel op eenpot of

pan. — &»£n(Lmji\ iets overdekken of toe-

dekken met een kekeb of wel met iets

anders, bv. een bbbbkb, dat men bijwijze

van deksel bezigt.

am(nn\ zie «n«n*

<KYiam\ SB. kati, benaming voor het gewigt

van IV4 Amsterdarnsch pond of V100 ptooel.

KJi^wnsshs zie bij <m>£-^

(KTi (nasn\ SB. dwerg. Verg. <*3o?*<o^w

—

<tm aw (eji in am \ krielkip . —
. ^ *» <**

*i
*m\

dwergpaard.

(Kn asn\ SB. honderdduizendtal (Skr. Mti,

tien millioen. Jav.wdbk.). ojiitMams honderd-

duizend. oAAasnaaiasns zie (iM(*sn*

OSYf \ zva. *fn(U(ui(*j}ji\\ Moor in sommige

streken schijnt bedoeld hoofddeksel^ ah het

door een jongetje wordt gedragen, bep.

ttfnasr^s te worden genoemd, elders weer juist

O
(KYI

(KTias7i\ SB. zooals dat, zooals gene, zoo,

alzoo, dat; ei z6o; is het er z6o mee ge-

legen?— <Nn«-n«sm mvdsv. — ajmntfn<is^\ op

die wijze; zooals dat. — asn^iK^tfii^ kijk,

zoo gaat het; kijk, dat; kijk, zoo is 't

ffelegen. — o^aaiasninaaiiqM ^«me^\ zie bij

<n(Kn<n(Ki^\ — »qji<&i(&n <Qi«m\ evenzoo, even-

eens, desgelijks, zoo ook. — <m*%«sij\ z6<5,

in die mate, in dier voege, zooveel als

dat. - ^asn^(£i2\ het een of ander, dit

of dat, ZUS of ZOO.— asnaAa(^(BA900^9^^

"«0fN hij zei geen boe of ba; hij sprak

geen woord; er kwam niets. — Foorts

asnuM^asn^aSts ooh en dan S. met «sn<w

M&MjiigjOM*^ B. er is (was) vdstrekt

^^M^^^^^^^^M^^Mh
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Biets dat hem deerde; hem deerde hoege-

naamd niets. — ^ ?o^«s|^«2n of

tentuift^™™"®^ er zal je niets gedaan

worden of er zal je niets gebeuren.

G^MMtvmiw^^t&t^ de, oorzaak of

i

reden nu, dat hij ze zoo behandelde .
Verg.

j

laten we het er nu maar bij laten. —%

*m#&«3«> het (hem, haar, hun) alzoo

zijn of alzoo handelen. — Verg. «3«ip\

CKY! OSYI \ SB. I. zva. Mam-ns hoofdplaats,

ook stad, t. w. het gedeelte binnen de katja

Jcatja ; (
Verg. tKntasnw). Voorts ^ «*i n muur

om een gebouw, bv. de muur om een gevan-

genis; en dijkje langs den weg (Shr. koeta).

Vera .
am irL) NN

(HtjaSYJ\ 8. ^ en voJg. Reg. Tj. ook g™

B. hoofdluis. — ^^^^ vloo. — <m

| ^—oiu^^n spreekwijs, om te be-

\ teekenen: alles, groot en klein; alles,

zonder eenige uitzondering

.

(Kn2 0SY)\ zva. mj^in hoofdplaats; stad.

(Hn OSYI 9 \ SB. toast, toasten ; ook maar dan

gewoonlijk Knasnfns een of den toast uit-

brengen; toasen uitbrengen. «w«sh<a het

Maltcoordkht^f Verg.to^^^!^

(KYI 0SYJ9\ hetz. als «8*i^ en dikwijh terug

te geven met: zoo is het; zoo geschiedde

het, zoo zij het. Maar ook niet zelden is het

niet meer dan een stopwoord en onvertaalbaar.

(KYI (ISY) 2 (Kl ft \ zie (*smaaji^

(KYI OSYI (Kl ft \ ook geschreven afi}xmoaj\ (^n

asn^ waarsch. voor ^^^p van <^nasnjf^

(Jansz,Jav. wdbk.)— ^9«s^n hechten,

houden, vast blijven zitten, mn lets dat

ergens op geplakt of gesmeerd wordt bv. kalk

op een muur enz. Jav. wdbk.) SB. een soort

van rijst. Gekookt is ze bijzonder kleverig.-

vfnMMgtuitM/is roode ketan. — ^-n<tw«&i
CO > ^'

spreekwip van een land ofplaats waar groote

welvaart heerscht: Bv. <3Muoji»jh&9ocmnn\

/ Q
(m-ntKicmniMidmjfiMtrL^ ihh iejim^ (H*t i <q cm

M^ d. i er was veel rijst en er was

veel geld en de kleeding zoomede het

voedsel waren er goedkoop.

(HYJ OSYI (*Ofl^ SB. redewoord om, in eenvraag

of uitroep in den vorm van een vraag, zVn

- verwondering of bevreemding, door een per-

soon of omstandigheid gewekt ,
uittedrukken .

w
iiifc

*M
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Soms Jean men het teruggeven met : hoe ! wat

!

wel, wel! Zie de gramm.

(KYI 0SYI2(KI
fj\

Roll, ducaton.

(KYI 0SYl
t
(Ki \ SB. koriander.
c*»«J.

(KYIOSYI\ zie (unasnw

(KYI asm \ SB. aandoening, aangedaan zijn;

en angst, ongerustheid in hart of gemoed;

angstig , ongerust , bezorgd in hart of

(KYI 2 (ISTI \ SB. ranzig van smaak, naar de

olie smaken, bv. van gebak; bitterachtig

sterk van smaak, bv. van een jonge nona-

vrticht.

(KYI2&SYI2\ Mai. SB. vuil, smerig; veront-

remigd.— <nTirvigasm\ mvdsv.

Q Q
(KYifasn\ I. SB. uitgeloopen kokosnoot.—

&{Osn\ en &{0^a<^manji\ Pass. <& <*% lam

<trn?Q
:
nji\ een kokosnoot te kiemen leggen.

II. (Bant. ZVa. asniruimji^ K.)

\ Q
(KYI 2 fasrl^ &#• hut op een schip, scheepshut.

(KYI (ISYI
CY1 \ S. <KT)asn£i(Mji\ B. merkbaar, te

zien, zigtbaar.

(KYI OSYj
J

O? (HIfl \ van (unasn\ zie Kmvjcmvuiw

(KYlfaSYI<KYlf(ISYl2(KYin\ zie M^tury^

(KYlfaSYl2(KYI/l\\ — S^i^s SB. klop-

pen met de hand, bv. tegen em dew. —

™0 *fe$**^ N trommelen met de hand,

bv. voor zich op den grond', terwijl men zit.

ay (KYI f(ISYI 2 (KYI fl \\ - tu^^^y^s SB.

tegen elkaar stooten, tegen elkaar aan-

slaan, tegen elkaar komen, zoodat het

geluid geeft, van flesschen, kannen, borden

schotels en derg.; met de boveneinden tegen

elkaar komen, van twee rijststampers, bij het

gezamenlijk in hetzelfde blok stampen.

Q
(KYI OSYI (KYI f]\ Of a77asT)*mr

f
\ SB. met, er bij,

daarbij, bij zich hebben. - M<n<ru(<hmM

ihcn (UitKYi asri (hd _,?m am cm (hn/js hun salendro kost

him een panajagan. — a^ioasT?*™^ zva.

D(KYI OSYI (KYI fj \\ — Qi£ni^£}<Hrijis zva. am

(tw^xnintmiji^ — ax afo itm ^i urn \ zijn hersens

pijnigen, zich half gek denken, bv . om het

verlangen of de bedoeling van iemand te

raden; ook (xnasi)»mc^(SiiKrt<H)\ koken van
\ en

binnen. K.J

(KYI (ISYI 2 (KYIfj \ Qasnztwjis (ketok , to strike

gently, to tap. Rg) in het Buitenzorgsche zva.

«n^y»mjl\ K. En Mai. ketok, het kloppen,

tikken op de deur: mengetok pintoe. P. Voorts

Jdv. <Kyiirfip2<Krijj\ afsnijding o/afkapping

van ledematen, bv. van een hand wegens
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diefatal, — ro^/p?*™^ iets afsnijden, af-

houwen, afhakken, enz.) — «ji£7/,fc7??/»m<K7^\

SB. strafplaats
;
plaats waar een vonnis

ten uitvoer wordt gelegd.

(KYI (IS17 (KYI ft\ I. (Kn(EJinsn<Knj}\ en gew. (Kn&i

asn(^M\ SB. mopperen, pruttelen, bv bij

het ontvangen van een last. — II. (Knisnwi

«5w»o^n naam van een roofvogel, een soort

heulang

.

(KY12 0SY) (KYI fj\ SB. I. laadje bijv. in een

schrijftafel.— 2. van hout, in vakjes af-

gedeeld, langwerpig vierkant, vrij hoog

bakje, voor de ingredienten van den sirih-

pruim. 3. wel eens de benaming voor de brie-

VenbllS. 4. ctWd(i5n<KTijj\ en •ait asn 00100^ vak

van een sawah. Verg. ^ m asn imyw— 11. SB.

(Kn2(Kniasn(*<riji\ kakelen van een kip. — <^m

asn<Kmasn(Kw/i\ Jclanknabootsing van dat kakelen.

(Hri 2 OSTl 2 (KYI
fj

\ SB. kip. Slechts in asnum

a<m asn g ^nj)\\ ?

(KY) 2 OJ aSY) (KYI (KYI/! W — (ciitrjasntmiiKrijis SB.

\
iets overal, in alle hoekjes en gaatjes, zoe-

I ken. Verg. xn^^^w

(KY) OSY) 2 (*M/i \ SB. niet willen trekken van

een sigaar.

i asrj asn/j\ SB. achterlijk zijn, van(twoiasn asn/i *

menschen en dieren, ook ibel vanplanten. Verg.

(kyj 2 cn asn (n rsy) w SB. a^d^asn^ashtnitnajvia^

(H^/f^ of nJnziWirnasnmashann^tntKiajVianiMMs e?l

Van velen (isri(W2<nasii<n(isii(mainixjui(in(mji\ SB.

iets overal, dwz. waar het zich maar zou

kunnen bevinden, zoeken.

o
(KYJ (1ST) (U) QJ1 ft \ zie tmnasnmw

(KYI asn arui
ff

\ SB. slaapkoets , ledikant

,

slaapstede

.

(KYI (Yl (isn arm fj \ SB. ijzeren pan, braadpan.

(HYi asrj arm f)\ SB. wrat. —^^mw^N wrat-

ten hebben, met wratten zijn. — Verg.

O a

CO ~
Jl

(Yl (KYI (YYQSY) nrm
f)

\ Roll, ketel ; waterkookke-

tel, bouilloire. — Verg. <n asnihm t \ en »|w>^ rn\\

(KYI am (Ym cciKn (Kl n\ SB. zonneblinden

daarbij duizelig met neiging tot braken;

een en ander door te lang buiten te zijn

geweest , terwijl de zon fel scheen . Verg

.

(ui 2 m >vi <k*i t cgvi w

(KYI (ISY) (U) ft \\ — (tfn'«s8 £} asri aj>j]\ zva. ^jn^WI

(KYI £571 (Ul \ naam van een boom en van zijn

vruchten, een soort noten, die in smaak

veel overeenkomst hebben met onze walnoten.

IP
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a q
1KYJ 0SY1 (UUI ?\ Zie ajasnajvuw

(KTI OSYI (&)[l\ (Ar. JJ^chatm, het geheel

lezen, bv. van den Jcoran. Jav. wdbk.)

crn9 0Jiasn<EJi>>\ het -«nj&\ het km&miS^hmj^

acliter den rug hebben. — rc?«s»*0«<^

voor iemand, bv. voor zijn kind, een

offer-maaltijd geven, omdat zijn «n<&

is afgeloopen. Verg. asn a* asnjs en <&-*

OW OSY)(tn fl\ wordt, als Arabisch, door den

schrijver van de geschiedenis van Abdoerah.mn

en Abdoerahim verHoard met ^Jjj^-jj^ff^^

OW OSY) (El nri \ SB. regenboog, die in het

l)CO

oosten wordt waargenomen. Verg. ^^^^
aw osy) (EJi 2 vj oruinr) (to

fj\
SB. met pa-

schen en pinksteren bloot, van iemand,

wiens samping, bv. in den slaap, is afgezakt.

a a
Gen osn (&i(W)(hJi fi\ zie ww^w

CO <U\

OW dSYj cm fl W - itfnitfnaQarn/l^ SB. pols. —

($t(Qd(3^<vw(&^<tmnrn^ de pols is al weg. —

afnujiiSlcmji^ voorgevoelen van iets; iets, in

het gemoed of hart, dat zegt dat iets zal

gebeuren of het geval zal zijn.

MY) Ofr) (UYiff\ zva. fl^A plank in een graf.

Oft! (&h KM fj\
en bij de priesters ook wel

&l*5*Knji\ benaming van sommige priesters,

ondergechikten van den Hpofd-penghoeloe,

die ze verschillende werkzaamheden opdraagt

(Ar: ^^Ak^-j.

acn OSY) (vm [j\ SB. boekwerk, boek, vooral

dat handelt over zaken van godsdienstigen

aard (Ar. <*J^X$y — *j«rn^*™<?iflsw«jS

nsna7n\ tot het laatste stukje toe op, van

iemands hebben en houden.

OW(iSY)\ naam van een vischsoort. Bg.

OWOSY)\ of amaFjoajiash\ SB. lijfje, VOOr Vf'OU-

wen; kamizool of vest zonder mouwen,

ook een kamizool of vest met mouweD,

dat onder het baadje wordt gedragen,

voor mannen.

acq ash \ SB. a™^*™^ kort baadje o/buisje,

met zeer korte mouwen en zonder kraag.—

Verg. Jav. wdbk. op ^nty*

OW OSYI QTI QE\ (HI fj \ zie ash Si*

OWfrJI fl\
SB. een groote kist, maar niet zoo

groot als een c&m.Qam^ zie ook op dat

woord. (Port, caxa of cairn? Jav. wdbk.)

aw (Ml 2 \ SB. het lange rietgras .onder den

naam van glagah algemeen bekend. — gp

lulnKrH>Jit\ zie tuitfaiW

OW(M\ SB. de klos aan het sphmewiel,

waar het garen zich omwindt. — ^#*^

^^Bffife^^t^'®*is^^^#i^SS^^ii^ ailK M^MM&^^;MM
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hemming van een tijdperh van den pare groei;

men bezigt die van het gewas, als de aren'

op het uitkomen staan.

<Knt(n(M(hnji\ zva. ™<^ ^ar het

woord wordt zeUzaam gebruikt. Wei is het

dihwijls een eigennaam. (hbsen, dapper,

moedig. Aanh. Batav. woorden. Mai.

wdbh. P.)

(Kn(&l(hn\ een soort boschhoen; de haan

OSYj,

Jieeft een getande ham en twee lelhn. Jav.

rt^^^fr^yp — Verg. w«|«i?^

(KH QJI\ SB. grof van lijnwaad en derg. en plat

of zonder pligtplegingen, niet hoffelijk

van woorden of taal. Verg. wto.^-^w

M&™ zeer plat of zeer ruw, van ketzelfde.

(KYI §JI\ SB. soort groote krekel, die zich in

den grond ophoudt. Verg. ™S£s en «&»gj*?*

<HYl(*J]\ SB. matras, bultzak.

(kn §J1\ Roll. SB. koetsier. — *j£^ koetsier

I zijn .. aySZ-n tys koetsier zijn van een rijtuig.

<n<Kn(n(M\\--*i™*i^ SK wijken,.uitwij-

ken, zich verplaatsen, om plaats te waken

poor iemand of iets; opschuiven met zijn

stoel; van een meubeh van zijn plaats gewe-

ken zijn.— «S«7«»Mf«£ ooh B. uitdrukking

voor verstooten van een vrouw.— «y *»•?<"

Aw iets doen wijken, uitwijken; iets

verplaatsen, om plaats te mahen voor iemand

of iets anders; iemand doen opschuiven.

Verg. ww\ en oLnomasn^^

(Kn2Wn\ SB. dik touw van in elkaar

gedraaide reepen buffelleer; maar ooh wel

voor elh dik touw.

am2((9^(Krj/]\ ruw voor het gevoei, bv.

van een djatiblad.

(KYIj(M (KYJ fj \\ — ^A^ SB. iemand

voorover op den grond werpen, zoodat

zijn gelaat daarmee in aanraking komt. —

«?, kyim *™^ voorovervalien , voorover-

slaan, ooh over iets keen, zoodat het gelaat

met den grond in aanraking komt. Verg.

y-n^f -r m ^Tf^ na
1

Mn(^Mri')^

^2(M(HY1JI\ SB. grint, kiezel, kiezel-

steen. — Si<S,^ een weg of pad hegrin-

ten. Verg. het wlgevde woord.

ff&aSuK^p- *^--f SB. het zand

of duin, waaruitsomsdezeeoeverbestaat.

(Ht7 2(MZ CKnn \\— "«=»™»»m^ SB. iets wnj-

ven, inwrijven met iets; iets wrijven met een

schmr- of wHjfmiddel; voorts iets afwrijven,

om het sehoon of droof te maken, met iets
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zoaals een lap, een doeh of derg\ Fm ook

idel, maar minder goed, voor (E^(uiajin\ zie

dot bij ^jj^j^//\ 2.

(KYJ fo/l OSY) n \ SB. dor, droog, van vleesch of

visch. Verg. ^lan^w

O a
(KYI (hJI (ISY) n \ SB. van een dier zooals eenpaard:

vurig, vlug, niet slaperig; van menschen:

kort aangebonden, streng, zoodat men van

geen vertraging, cfralen of uitvlugten wil

weten, a Is men iemand heeft gezegd lets te

doen.— (aadiasnimjis tegenover iemand kort

aangebonden zijn; iemand streng (in bovenst.

zin) behandelen. — Verg. fffl^wp

(KYJ (*JJ
aSY)

fj
N SB - m de waiN van net hoofd-

haar, van touw, garen en derg ; ook van dienst-

boeken, bv. vanpakhuisboeken; voorts: duister,

verward, van een zaak, en verward van

hetgeen iemand voorbrengt of aanvoert, ook

nog zva. xmah\ als iemand Jvet hoofd omloqpt.

«^<*^ erg nonchalant, bijna haveloos

gekleed zijn of er uitzien. — «3<M<tfa

ojiMnrrjimis op allerlei wijzen zich toeta-

kelen, zoodat men er ten slotte meer dan

haveloos uitziet.— aziwaknt im/j \ iets bv. touw,

in de war maken.

ay (KYim oji asr
^/f

^ —^^.^ SB. strij-

ken over (bespelen) een viool of rehab.

(uiv^iKn^(Kj)asnji\ strijkstok.

(Kn(M2 <rr)\ SB. het muskusdier, de

civetkat (Skr. kastoeri, muskus. Jav.

wdbk.). (^Km/jtmiajig^ of SiiHr/jrnitrnfna^ajijis

zekere parfumerie.

(HY)((*J)2(YU)\ of Si(mj,^n((Kj,2rSis SB. Cas-

tor-olie.

Q
(KYI (Ml OJlfj \ SB. doodstraf (Ar. -sUai').

met den dood straffen.

(KYl (*J1 (YiJi fj \ SB. moe, lam, van het dragen

van iets; ook zva. «o> (*rm mjtj\ en (zva. A

(KYI on (Ml ajifj \ SB. goed er uitzien, fraai,

sierlijk van gestalte of voorkomen, van een

knaap, jongeling of man. wn^M^\ mvdsv. -

aj}(M(q(KJi(iji\ de schoonste, het fraaiste. —

°1&J P ^"M^*^ (ut(wnri(U)M(mH(iKKMasr}e^asn\

nademaal er niemand was schooner als

hij. — (hf^(^^aji(uji\ zich aanstellen als of

men kasep was.— 77. maar dan vervormd tot

G^Aorjoj) (uijp een titel. Zie 6-*rn(M maw

OO
(KYi (hJl (U}/t \ SB. wrang, zamentrekkend van

smaak. Rg.

(Kn&JWUUI (lSYIjj\ Zie (KrnSi<uuiasn^

(Kn qjj c&i z\ SB. toegerust met de voor-



a o 257

wetenschap van hetgeen zal gebeuren of

zal zijn; ooh zva. (tj)^n\ en een eigennaam.

(Sh\ hoesoema, bloem. Jav. wdbh.) — (kti<ktioji

(E^^tvnim^\ zich aanstellen als iemand o/zich

uitgeven voor iemand, die koesoemah is.

—

e^nwthii(Kn<KJi(Enq(LM(Hyi\ een elmoe, die den

bezitter koesoemah zou doen zijn.

(MlQs/l <rr)\ SB. kachemier.

(KY) QJI CEJ) (KYI
fl\

naam van een vruchtboom:

de dadelpruim.

(KYI (M (Ml fl\ SB. krenten (Pers. ^ic^io).)&JI(*JI fl

(KYI 2 (Ml (FJI \ naam van een boom (Mai. hoe-

sambi, een soort van ijzerhoutboom, stadmia

sideroxylon. P).

(KYI (M OZYI/jVSB. werk, daad, verrigting, wer-

ken, wat uitvoeren of bij de hand nemen,

voor den kost (Ar. oau5). — rut twit*™ ajKimjj\

zie bij twitruiw — mi (hen oj)vm (htjj\ kostwinninor

;

! dat waarmee iemand zich erneert. — asht&

ajuHKtJitcn/is volstrekt niets uitvoeren of

bij de hand nemen voor den kost.

(KYf(M\ I. SB. de draperie, veelal van sits,

waarmee de meervermogende inlander de

i

binnenwandenvan zijn woningbehangt. Eg.

K. II, <k7)«ti*ji {Jav. tHnaJ>j\ zva. <xri»nt*—

Met woord is aan de Soendanezen slechts

behend uit de geschiedenis van Rangganis.

Oemar maja bezat een JcaJcasang met wonder-

baarlijhe eigenschappen.

ori (kyi (Ml \ S. tKn%($(isnji\ B. zweet. — ^o^\

SB. zweeten. Zie ooh (njwKmosnji^

(KYI 2 (Ml 2 \ SB. ledig, leeg, onbezet. VoorU

van iernands woorden of sprehen: niets om het

lijf hebben; van grond: niet geoccupeerd;

onbenut (verg. <M*5j)j vm een P^o/rd: met

niemand er op, zonder ruiter. — ^?ww

nji2\ zonder missen, zonder dat het mist,

ongetwijfeld lets, zooals bv. een belooning

hrijgen; ooh: niet ijdel zijn, niet zonder

belooning blijven , van een verrigting* of

(KYI (Ml (CI 2 (HI ft \ SB. van vrouwen: manziek,

maar niet in den smaak vallen ; van man-

nen: niet buiten den coitus kunnen, ooh:

iedere vrouw begeeren, maar niet in den

smaak vallen.

a
(KYI (Ul \ SB. benaming van de taal der oude

Javaansche die/tiers, ooh van de woorden, die

tot die taal behooren. — ten mi cm &\ kawi,

kawitaal; ooh wel benaming van de woor-

den, die beter met de benamingen <cnM»™

m <En (hi ckti^\ en ten oji nit <un\ worden onder-
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scheiden van de overige woorden. (Shr. kawi,

geleerd, wijs; een dichter. Jav. wdbh.).

O a
(KY7(U)\ en roo N zie ^^m^

Q <^ a a n
(KYI QJ) (KYI (UUI 2 \ ZVa. lurnisniKvaAmw

(HY7(UJ\ zva. orut-n^\ dorpshoofd. — w^o?

(KTjp huis met bij beliooreiid erf van een

hoofd of van een voornaam persoon, en zoo

een B. woord voor <£2g^ en (wmj^iow^vi

Voorts: het huis met grooter of kleiner

erf, dat de distriktshoofden er op na

houden op de hoofdplaats, om een onder-

Jcomen te hebben, als zij opgeroepen of met

verlof zich dldaar bevinden.— (ui'niKnnJitoajis

mvdsv.— (&}(trnaji2(ynj\ een pakoewon rnaken.

(KYI (Ui P \ SB. krater van een vulcaan.

(KY)(LJ)?\ SB. liedje, gezang. — o^\ en

<Kn(H7i(8)%(unon/i\ zingen, een liedje zirgen.

ocn (Ui o \ SB. rijst met sop of groentesop

.

anajt^s de rijst doen in het sop. — ccjnjt^

ofnganji^ de rijst doen in het sop. — nStiu

tnthiicmajt^s zva» <w» (trnmt^irfm an/j \\

(KYI (rl(UY9\ SB. gebak.

(KYI <0 (Kl fl \ SB. huwelijk, een huwelijk aan-

gaan (Pers. Mwin of Jedbin. Jav. wdbk). —

tci&aojl\ een vrouw of meisje trouwen. —

(t)iSwi«y\ iemand, zoon, dochter of iemand

anders doen trouwen, laten trouwen; een

paar, ook iemand trouwen, in het huwelijk

yerbinden, van den priester gezegd. — ^^

& (ht/I^ het geld, bij de lagere standen tegenwoor-

dig veelalf'5.00, maar bij de aanzienlijhen is het

meer, dat door iemand, die trouwt aan zijn

vrouw wordt gegeven of dat hij verklaart

wettig aan haar schuldig te zijn, en dat

dan door haar, bij verstooting, kan worden

geeischt. Maar dikwijls wordt het door de

vrouw cadeau gegeven (bJtMajithm^iKridMjis aan

den man, of wel bij verstooting niet geeischt.

(KYI (U) 2 (HI
ff

\ zie iKnnru^\ en c^<n^\\

(KYI (Yl (U) dO \ naam van de vrucht van den

as7i<H7i(nj)ori(V)(in\ een boom, behoorende tot het
Ml)

'

?

manggageslacht.

(KYI 02\ SB. het zoo druk hebben of het

zoo volhandig hebben, dat men niet weet

wat het eerst en wat het laatst te doen,

wie, bv . op een groot hantoor, waar veel

aanloop is, het eerst of wel het laatst te

helpen en te woord te staan.

(KYI OJI \ SB. jonge of kleine hoofdiuis. K.

Verg. wnosn^ en rrviojiw

(KYI 2 01 dJY \ en azutri(oto$t<Mji\ zie «w?^

(KYI (U§ni\ SB. thans, nu, op dit moment,
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n dezen stond. — asna£nut*%\ van nu af

aan. — om^*™^^ op dit uur, op dit uur

van den dag.

(Tf
(HYJ f(UJ (UJ fl \ geeft de Beg. van Tj. als

een mooi woord voor woji^w Op Soem.ishet

onbekend.

(HYJ (UJ 01 (KYI <*-^ MY) ft \ zie ^itnujimhfn/jw

(HYJ (UJ (HYJ
fj

\ SB. zeker'e zeeschelp.

(HYJ (UJ (ISYJ fj \ SB. metaal draad, telegraaf-

draad; telegraaf.— M~no amjj6^i.^i^\ goud-

draad. — *™ op ? *™ <m asr^ ^ telegraafkantoor.

—

mi (uh (hth oj) amp telegraafpaal

.

am (UJ (ISYJ fj \ S. I. (hai(w«sY)ji\ B. krachten,

kracht , sterkte, krachtig, sterk ; voorts van

een beschuldiger : niet uit het veld zijn te

slaan. ( <ww nriaJi asn fj\ en (HrmKuv) am/j \ mvdsv. )

.

2. .two asn a\ of i^n (Ot "^ (&njj \ P. en B. in

staat of de krachten hebben om lets te

doen; de middelen hebben om lets te koojpen

of zich aan te schaffen. — *o?,Mjj (u?«sr>^\

S. enz. kracht, sterkte, krachten. —. m

(Knaj) asn (ui asn/j\ S. enz. uit alle magt; zoo

hard mogelijk. — ajiarnajiasn\ S. enz. zoo-

1 veel hij dragen kan. — «^o«jw*<nt|\ S. o

aMoQtopji\ B. sterkte of krachten geven aan

iets; iets sterk maken. — x^ajtaQj^an^

S. ajiajviaQd^inrfim^ P. ^ <u> <fn* *£/!
6-*™ ?

(Hip en a?) om asm
apji

(s^dkamapjjs B. Zich

bovenmenschelijke inspanning getroosten

;

van zijn krachten het alleruiterste vergen

;

ook; al het mogelijke doen, alles in het

werk stellen om het geld te krijgen, benoo-

digd voor iets. Enz.

(HYJ 2 OJ (UJ &SYJ fj \ (Lmrn/V)asnji\ zie (Kme-asr^^

(HYJ (UJ (ISYJ \ S. am (U) asm a^p B. beducht, be-

duchtheid, ongerustheid, zich ongerust

maken (Ar. j$o\j±. coll. mv. vL^A.

cMwdtdir, bij iemand opkomende gedach-

ten. Jav. wdbk.). — u> asn \ en gew .
<un <& <&» n

S. ajti (ui asn z (kqjj\ B. er mee te doen hebben

;

medelijden, deernis; deernis hebben of

te doen hebben met iemand.

(HYJ (UJ (ISYJ 2 (Ml fj \ zie (M(U) asn w

(HYjdJJ (Kf)fl\ SB. gelijk, gelijk als, evenals,

zooals, als, het is alsof, alsof, het lijkt.

(KYJ (UJ QJJ \ SB. magt, magtig, vermogend
;

bevoegd; autoriteit of gezag hebben .
—

aji(majiaj)\ magt, vermogen. — ajKna^niapji

art (H7i aj) oj) \ zie oji <n aziniopji^

(HYJ (UJ (*J1\ naam van een boom, die een zekere

gom levert, die tot het maken van inkt wordt

gebruikt. Verg. aatiauiayi^JiaJij^
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(KYI dJl <U)\ SB. de middelen er voor bezit-

ten, er toe bij magte zip, bv. om meer

dan den vrouw behoorlijk te onderhouden.—

nmMiz(Kr}<vi(ui\ bezwijken van vermoeijenis ;

sberven (fig.) van schaamte\ enz.

(KYI 2 (Ul 2 (U) 2 \ km(U)kv)2\ SB. janken, hui-

len van een hond.— <m2(m2(iJiz(u>2cm{HTji\ her-

haaldelijk of aanhoudend huilen ofjanken.

(KYl (Uj\cnj) n\ I. SB. de zwam, die men van

den kawoeng verkrijgt.— II. zie o™ tp rv^w

(KYI (LJf (YIJI \ SB. dienaar; en hoffelijk voornaam-

woord van den eersten persoon als men spreekb

tot een gelijlce; ooh bezigt men Jiet tot een

mindere, aan wien men eerbied verschuldigd

is of wel wien men beleefd toil toespreken.

<cuui<ru\ S. <&(ijm\ B. dienen; in dienst zijn

bij iemand; onderdaan zijn van een vorst,

in iets onderdanig en gehoorzaam zijn aan

iemand] onderdanig en gehoorzaam zijn aan

iets, bv. aan iemands bevelen, voorts SB. Jcunst-

term voor het, ten einde vrijgesteld te zijn van

heer-en cultuurdiensten, zonderloon te ontvan-

gen, in dienst zijn, vooral als handwerksman,

bij een inlandsch hoofd; maar de regelingen

van Gouvernements wege, van bovengenoemde

diensten, hebben aan dit xnajiavts een einde ge-

maakt.— o<o^f<5-^^\ iemand tot kawoela

tot dienaar zijn, iemand dienen of onder-

danig zijn; iemand (ah meerdere of meester)

respecteren en gehoorzamen.— oS/nSfmio.

<nj)(3-zA(mji\ over en weer elkaar dienen, van

man en vrouw. — an tut\<nji *oj ? mi _/? (Em& *o? (Hin\

daglooner moeten zijn of moeten werken,

om zijn vrouw te kunnen onderhouden; ook

voor: heer- en cultuurdiensten moeten pres-

teren of daarbij ingedeeld zijn, omdat men

hoofd van een huisgezin is, wot in de admi-

nistrate eenig grondbezit insluit. — <uaanKn

(ui<ru\ medemenschen. — (uxn(ui(ru6^a.ihn^\

voorwerp. van laoaws of hij die oShhtkui

<tu(3-&.<htji\ een betiteling van den regent,

tun (&i tut iru \ zva. xnajiiruis ook van een land:

onderworpen zijn aan een ander of aan

een vorst of volk, waardoor het wordt over-

heerscht. Verg. 6-s*o?\ 6-&Km\ zoomede »™

aptruiw (Hr}ajjinJicKi(m^\ zie bij lHt <urj,
l^yi^

(YVI 2 (to n\ zie bij ^/isn^mw

<KnaD)(ij}n\ SB. lidteeken, waarbij zamen-

schrompeling
, van de opperhuid onder

het digtgroeijen heeft plaats gehad, zoodat

het voelbaar is. — wn-Sfl^N mvdsv.

(KYJ (UldJUl n\ zie tunaKw

(KYIOJ) t
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OW ten (UUI\ SB. lever, milt.

(KH(UI\ SB. de aren palm, de aren boom.

OW (U) \ SB. bol, diep, komvormig, zooals bv.

een soepbord.

(KYI CU) \ ong. (Jav. glans, heldere, stralende

glans, zooals van een diamant. Jav. wdbk.)

a7jajicci(HT/]\ SB. van Jiet bloed: er door schijnen,

bv. op een plaats, waar Jiet lichaam beleedigd

werd. — (KnajiiHriajis regenboog, en wel die,

welke in het westen some wordt waarge-

nomen; poet: de ladder waar langs de

poetri's (nimfen nib de swargaloka, heinelsche

nimfen) afstijgen, als zij zich willen gaan ba-

den en opstijgen, na zich gebaad te hebben.

Verg. (Knt^n^^iw— aaj (6j (toi
ajj o (mji \ van edel-

gesteenten: met duizend kleuren flikkeren,

glanzen en stralen; poet: wonderschoon

glanzen, van het gelaat of van een gedeelte

daarvan.

(HYJ dJ) CKYJ (LJi \ SB, naam van een schaaldiertje,

dat in rivieren en van dair oolc op sawahs

wordt gevonden. Het wordt gegeten.

ffttjj 2 (U) \ hlanhnabootsing van het geluid van

1

een gans.

<W 2 arm n\ HolL SB. kool, onze witte of savoy

e

kool. Verg . amzxm mjiw

(KY)(nJI\ I. SB. tijd (SJcr. Mia). — (vrxruiaE/t

<mn tijdens.— (umjiow^A(Knnji\ zie ft»»<w><tfw^\\

II. SB. schorpioea en zva. iuiam9Jinjntm\ heil-

loos of noodlottig tijdstip (Skr. Mala,

slecht, kwaad).

(HH au) \ I. SB. maal, keer.— oji(m<rdi\ eenmaal,

een keer; te eeneomale, tegelijkertijd ; in

eens, om er af te wezeh\ in eens, zoodat

het geheel is afgemaakt of de zaak geheel is

afgedaan, en men er niet meer op behoeft terug

te homen. — (LTizimdi&ifiJiastitwiMzniwihAiKiHtnji

eens om de twee of drie dagen.— m im irdt6-&

aJtitims nu dit maal, nu deze keer, deze

keeT.-MMiruij)g!ur)\ nog een maal, nog een

keer.- oji nnnjivrn (tn z \ deze keer, voor dit maal.

aji<KnaSi9Mtmn\ tegelijkertijd, ter zelfder tijd,

met een, bij deze gelegenheid, bij dezelfde

gelegenheid. — (MamaruiKna'viaMtM^\ zoo af

en toe, nog al eens een enkele maal, een

paar maal, maar niet dikwijls. — oji<xn<ru

aJvizctajis een enkele keer, eenmaal, voor een

maal. — asntKnm^twtwittminAG^tiJion/is nog

geen enkele keer. — <wim <m rvi <tf>?* <^\ te-

gelijk, in eens, bv. van het afgevuurd worden

van een aantal geweren of hanonnen.

II (cirSis SB. graven, delven; rooijen.
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(m <-n(wi\ mvdsv. — (citruasiiam^s een graf

graven.

Ill Mn<nj)\ Jav . TlVier. — (KntKrionrruiasyis

SB. leiding waardoor het water bv. van

een erf, wordt afgevoerd; sloot, goot voor

een dergelijk doel.

(Kll arm \ voornaamwoord van den eersten persoon.

"i

dat geacht kan worden op een lijn te staan met

(KW^rruiW

Q
(KYI arm \ I Mai SB. koeli, dagjooner, sjouwer.

<Kr)(ui(rv)(r£i\ vradltschip. — (CitruinQdChnjix

lets door daglooners doen uitvoeren of

verrigten, iets laten doen door koeli's. —

Verg . any -^ ? \ en cQojku/jw — II SB. Ian s,

speer ; werpspies zooals men wel gebruikt

op de wilde zwijnenjagt.— ic><ru\ met zoo 'n

speer of lans steken.*

en (KYI ori arm \ SB. bamboezenkoker tot water-

vat, slechts een roewas lang, aan de uit-

einden gesloten, maar voorzien van een er

in gekapte of gesneden opening, digt bij

een dier uiteinden. Verg. cnjiza}^^

(KYI arm o\ S. <xr)(U)g(HTji\ B. 't verliezen; ver-

slagen, overwonnen.

o
(KYI arm P \ Jav. B. met, benevens, in opschriften

van brieven.

(KYI tnjj P W — am(nj2(un(Hi/i\ SB. het touw

dat een buffel door den neus wordt gedaan.

zie oo/c bij o^ani mi ? (icnj)^ — ccinxjipajnTntHi^s een

buffel een touw door den neus doen.

—

Verg. asn tui <tmjf\ II.

(KYI arm o\ zva. (iTnrin (Skr. koela,vljxer. Mai.

en Tamil koelam). <hnfto<ntru^(unim^\ de met

water gevulde, gegraven kuil, waarin men

de voeten afspoelt, voor een Jiuis. <— Verg.

(wifirnrrudcciar^^ en zie ook (un/winjh\ tuaw?

frjfFJinKm/js ZOOmede (unm(LVt(Ci(hnji\\

(KYI ariJi dJl \ SB. een misrekening maken, bv.

men daclit een cadeau te hijgen en een ander

ontvangt het, of wel men loopt een vrouw,

die passeert, achterna, denhende dat ze mooi

is, maar als men hoar heeft ingehaald blijM

het dat ze leelijk is. Enz.

(Kn arm (UYI OK OSYI
ft \ zie o&*

(KYi arm 2 (Kl fj\ SB. het westen. — ^*™*^\

naar hec westen, westwaarts.

- - rn (hn

a as*

(KYI cm (Kl \ Holl. konijntje. SB. konijn.

(ten arm (Kl\ ong. — (hrnamru^pnior^p SB. de

teekens goede of sleehte, in het haar van

dieren of menschen.

(KYI arm (Kl (KYI \ of <Kn<w>asntm\ SB. kanonnen

van seer klein kaliber, geljjk de regenten
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die er op na houden, om bij feestelijke

gelegenlieden te worden afgevuurd. Rg. K.

am cnJI ah am arm (tci \ SB. ergens, bv. in

een dorp, ronddwalen, bv. om te zien of er

wat valt te haven.

(KYJ (El (M (KYI <m(Hl \ Of ^rirLWtfn ,rwgjN ook

Cj \y\J C/ (yd

aQazl(^b^ SB. slenteren, aan komen dren-

telen, rondd rentelen.—^g^ *fo
g^gg ty\

«=*» ^

hetz. — (ta}<Q(mnh\ wandelen, omwandelen,

aan komen wandelen, in sommige spreek-

wijzen, bv.in M^*^*ffilffi
lffiW^ g»w ?

(McQ'mahtQzcmwMwt^ zoomede in (Si^vf*

^(mga^z^d^^i^iSiihfyh^j^itm^ {zie beide

sjpreekwijztn bij km g^
mjijs)— voorts in <k^ (eji

(crohw <w. wfi \ of ot^ i&i g^)^>
-'w
/ J^

N l^ven op

personen; niet zijn van een zin, niet

harmonieren: Verg. <m<^<&^<^*2X*

am (Cl\ SB. houtskool. — r^y. 6^(u^ en

aarde, leven. — cnikuruKL^a^i^ lietz.

S
(KYi 2 (Yf axa (n(*J)\ SB. windmolentje ah kin-

derspeelgoed of ah vogelverschrikker op de

sawahs.— m?^^M\ van iemand: als een

tol in de rondte draaijen. Bv. ^^^
/a

(Kitdicm%KndW^W(Maj>(Li(hmruKn(hn/i^ iKim/i

(KJi <wi acm 2 oru} urn ? an c-^w

(kn en arm \ SB. het noorden.— Kn^ww^
benoorden. — xn^rus naar het noorden,

noordwaarts.— *n*i*6&«i<yi
s A- mn twee

!
<Ml'aM (H^

(KYI arm \ SB. schut of scherm om het inkijken

ergens, bv. in een kamer, te beletten; horretje

voor een raam.

am (YU) \ SB. de beurt geven aan een van zijn

vrouwen. — iNwum^N beurt, die een man

aan een van zijn vrouwen geeft door

een dag en een nacht, maar gewoonlijk twee

dagen en twee nachten bij haar door te

brengen

.

am (YV) \\ — tmnmnjis SB. draad, waarmee

men naait, onverschillig waarvan gemaakt.

(Tj amcci\ Holl. kelder; SB. stopflesch —

Verg. nrmcuiw

(Y) am OV) 2 \ naam van een boom, xoaarvan de

bladen ahgroente worden gegeten AiSi<M<fc?a<K^\

vooral door zogende vrouwen ah een het zog

vermeerderend middel. — De wortels en bast

worden in de geneeskunde gebruikt.

am 2 (rl aru) ni o\ SB. cholera.

am oruj nrn 2 aan \ zie bij «?*y™/i* .

am (Tui am n \ zie ^^^
! amtYXa am/)\ SB. elke niet van klapperdop
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gemaakte maat voor rijst. — (Mttrnruim^

(zva. 6-*A<EJi<iaji), hemming voor de hoeveelheid,

die aan het einde van de vaster], aan rijst, aan

den priester wordt gegeven. Ziebij Si^n^

O O o a a a \ Oam i Sji oji tun asti asn <M<nji (M(Wirvi(Kii<rnt(&i\ zva

ami(M(u(M(ksn(trncm\ het is toegekomen aan

of gesehied is hetgeen God had bepaald

dat zou zijn of zou gebeuren.

am oOJj amjl \ Jav. de, bij het costuum

van Javaansche ambtenaren, hoofden en

beambten, zoomede bij de feestkleeding

van een Javaanschen bruidegom behoo-

rende, ho9d zonder rand, wat den vorm

aangaat, te vergelijken met een schalco zon-

der Mep. — In de Preanger wordt de hoe-

loek niet gedragen, men vergenoegt zich

met den hoofddoek; maar het woord is er

beJcend.

<n (KYI cncnJI acrif)\ S. ^^i/hn en volgReg.

Tj. OOk(chtKYicizn/i\ B. de oksel.— (nanvfruiiKn^s

SB. onder den arm dragen.— tncKnenru^fnafp

of (qamfrfiruihvjis SB het vierkante stukje,

dat in een baadje veelal onder het armsgat

wordt ingevoegd.

am 2 (tvi am
[J

\ SB. te kort van boven of te

kort van pijpen, van een broek.

amtasj am a \ SB. vruchten, gestoofd met

kokosmelk (of water) en suiker.

™123%tl s zo° gestoofde pisang. — <&,(&

(Kvjl\ vruchten zoo stoven. Perg. ihvruidji^

am arm am \ (volgens Br. van der TuuJc waar-

schijnlijk het Mai J*^S) SB. niet anders

dan; enkel, enkel en altijd.

a aam (TUI am \ naam van de djaraksoort, waarvan

de ricinm of castorolie wordt verJcregen.

am crui am (UUIJ\ SB. afgevallen en dorre

bladeren. Verg. mjtit)^

a o o
amaru) am run (kijj\ SB. de milt heb-

ben of krijgen, een steek in de zijde

hebben, tengevolge van hard loopen of

paardrijden.

^ nam (TV) asn fj \\ —iH*uasnji\ SB. de kooi, waarin

een titiran of perlcoetoet zit, ophijschen

aan de ajidnruasnim/iw Ook iets, zooah 6v.
(fS\j ^—

«

'

een matras ophangen midden in de kamer,

bv. opdat de muizen er niet aan zullen Jeomen.

<u»mnjiKjnjmji\ de lange staak, waaraan de

kooi, met een titiran of perkoetoet er

in, wordt opgeheschen.

am (ivi asr}/j \ SB. weerhcht, bliksem. Verg.

amirvKU/jw—<wn arm asn op \ verb, van het Jdv.

^ntrvKisn^ een armband om den bovenarm.
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(KYI CnJI OSY) fj \ SB . Smegma.— ttrn ru asn ~/n £T\

het vuil op de tanden. Verg bij amaj7\ 2.

Q
(KYI arm OSY)[j\ SB. vel, huid; leer, leeren;

bast van een loom; buitenste bekleedsel

of schil van vruchten, zooals bv. de saninten ;

voorts dop van een ei. Verg. a5i<Kh\i— <Kn(nji

asn(cm\ waterspiegel . — 6^A0JiaK(WKhiiaruasn

wiwKm\ spreekw. voor: bet smaakt mij

overbeerlijk, van hetgeen men eet. — Zie ook

op

(HYI 2 (YU) 2 OSY) /} \ S. <Uoa^\ B. (k.i\uis>\ BL.

oud, bejaard, ouder;bejaarde bloedverwant;

iemands vader [zie ook ben. wmm ?ajr>(hn/}y
}

SB. Van (Ul(nni\ rn/NT?/i^2\ en <nxm(bViOJ)j\ ZVti.

(q<^Y)HAi!hrnjj\ op; voorts van een gulden: zilver,

zilveren; van goud: van goed allooi, ook

blijkbaar aan de donkere kleur; van vruchten:

zoover njp, dat ze kunnen geplukt worden,

om vervolgens weggeborgen, geheel rijp te wor-

den; en eindelijh: dik geworden van de suiker-

stroop , door voortgezette looking. - mi mi osn % (Km

i

(wi2iisn/i\ wat een bejaard man, zegt, bij

1

;

wijze van les, vermaning of voorschrift,

ook wat vader of ouders, zod zeggen. —

(KYiitwizasnaJK^^ Olid en Jong. — (Mnzaruitasnt

aruitasns de ouden, van dieren; iemands ou-

oo

ders of oude lui. — (uihm2ru2(isn\ S. enz.

de (het) oudste. — *™^<L4 $(unnaji\ B. iemands

scboonvader of schoonouders , ook wel

voor iemands vader of ouders. Zie ook

1 1 arm 2 (tsn\

S. (UiUcui {(hi^ B. van een zeker aantal per-'

sonen, die bv. ergens voor gedesigneerd zijn: bet

boofd, de chef; de om de anderen te be-

velen, bet regt hebbende ; de mandoor, bv.

in een logement. — (HuzinjiiasmM^ S. a^cui^

n!toi(HTji\ B. van iemand, die nog jong is: de

bezadigdheid en het overleg van rijper

leeftijd bezitten.— o?aj?(Kn?^\ SB, kunst-

term voor ^M7^,^>^\ van garen (kanteh);

ook stroop en derg . dik law <&» ^? rvi£\ maken,

door ze op het vuur te houden en te

roeren. — <c? 2 nrvi 2 a&n 2 *nxix nsnj}\ als handelaar,

van zijn geld, van een gulden koper een

gulden zilver, maken. — (Uiim2<hm2(nji2

asn^A(ui\ of <u myi t <ru 2 asn i nru 2 asn ^aoji \ nage-

noeg van denzelfden leeftijd ; dwz. zoo onge-

veer een maand in leeftijd verschiUende.

(Kn (YUI 2 &SY) 2 \ Zie mi2nsn2\\

(KYI (nJl (ISW (KYI (YU) OSY) (KYI f}\ zie tmruiasn

(KYI G£) OSY} (KYI
fj

\\ — «3^fl5?fio^\ L SB. in-
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wendig branden van verlangen, bv. om ieU

te bezitten of iets te beproeven ; ook, ah een

gevolg van vrees ofangst, popelen van iemands

hart; (inwendig koken. K.) — <8g^«sr>»™~3

(Xons vruchtbaar zijn in goede denk-

beelden en niet ligt verlegen staan, van

iemand, die zonder veel geleerd te hebben er

zich altijd en dat goed weet door te slaan.

II. Q<mnm(KTip SB. van een kind: voort-

durend in kuis of bij huis blijven rondloo-

pen en spelen, zonder weg te loopen of

zich te verwijderen; en van een dier, dat

losloopt, bv. van een geit: hokken, steeds

bij huis blijven.

Q Q a a a ct-n ° °
(KYJ (YUJ OSYJ (KYJ

fj
\\ — (LTxruasDiKwp SB. <&™>

asnMTi^ajitHid'yis achternagaan om in te
CO CJ D

halen of weer te vinden, van een me?isch of

dier. — Sitrvi(mw^Masn<ibi2(Hyi^ mij, hem

enz. Op den VOet VolgeD. — arn rut asn (^

avi Sn (kvjj\ van een kind, dat begint te loopen,

al spelende, in huis van den een uaar den

ander drentelen, nadrentelen, omdrentelen,

achternadrentelen

.

<q (kyj en <njj on osyj (hyjjj\ of a?*™^*™^

a
ZVa. <cw mi cum lury] vv

(KYJ 2 (TU) 2 <&rj 2 (HYJfj \ SB. houten bel, die

men speciaal buffels aan den hals hangt.

xmmjiiasngitmim^ een buffel of rund zoo'n

houten bel omhangen. — Verg. <&™\

aiid(noJi\ en (qorhnqam\,

(KYI (YUJ (hJJ\ SB. matroos Perz. (chalasj).

a Q . q a
(KYJ (YUJ QJJ\ ZIB ojirviiKJiw

(KYJ 2 (YUJ 2 (Ml 2 &JJ fl \ xngauHOJHttap SB. zich

laten afglijden, zich neerlaten, zich lang-

zaam neerlaten, of langzaam laten afglij-

den. Bv . a^ (Ul * (t>n(m (ri)i (M (E/i aa q (Hi
s

(Hrid

/ D a o O o a * a
(W)t(U)z ( (tin owe* <k» trvi ttai Miasm (ui arnii amnnHKC}

co co CJ "-"

/ X a
oji ^AdSTKhn/j tip tun &j) ecu (hi Min\ enz.

(KYI (YUJ (UJ \ SB. confijt, geconfijte vruchten

(Ar. ^jAs*,halwd.Jav. Wdbk.).— <in<n^o\

vruchten confijten, iets cpnfijten. — Verg.

a
(Efl (HKKJi ^A<hT> ^\\

(KYJ (YUJ (UJ \ (blijkens het Jav. wdbk. van (un<ui\

asch) SB, aschkleurig, grauw, grijs van

een kip. — Verg. zi^^^w

(KYJ OS7 (UJ P \ naam van een boom, die voor het

uiterlijke veel overeenkomst heeft met den

soekoen, en waaraan smakelijke vruchten,

een soort broodvruchten, groeijen.

(KYJ (YUJ(UJ2(KJ fJ\ titel van een bij de re-

organisatie der Preanger, afgeschaft be-

ambte, hy had te zorgeti voor de transport

imizMri
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middelen^ bcnoodigd voor gouvernements rei-

zigers en gouvernements goederen (geen

produkten).

(KYI (YUI 9JI\ (&<ru!v)^ SB. van een zachten

luchtstroom of wind: waaijen, zich doen

voelen.

(KYI (YUI OJI OSYI n\ SB. grafkuil. Verg. n^w

xnon/iw — xn aruiaj) asnp iemand ter aarde be-

stellen. (Ar. Sj-L^» afzondering, een plaats

van stille afzondering. Jav. Wdbk.).

ckyi auicuiasYi n\, — (vr

i
rv

i}

'

(a
j}

a5^A s ®B - m een

gedrukte gemoedsstemming verkeeren

,

bedrukt zijn; geen pleizier hebben in

zijn leven; niet mee doen.

(KYI (YUI (KYI fl\ ook wel geschreven <Hnow)<hmn\

Boll. SB. klagt ; voorts : klagen, een klagt

indienen bij iemand. — o(tl»^^\ om-

trent iemand een klagt of klagten in-

I dienen. — (&i<rfn<rui<KfigiMfl\ ook a^ahiiaaamj^s

! of (Smd}<njiiKrijj\ aangeklaagd worden of

zijn.

(KYI (YUI (YUI (&l <W>? 0** fl ^ z™ irvl ®»»W&

(YUI (YUI \ Kw. ZVa. (trnniiwiw

<j^y} (njl n n m ar\n ftJi n \ zie *&?*

C> Q

f (Ul (Y) (YUI (Ul fl \ zie afn<q<wi(uij
t
\\

(KYI (YUI (Ul (j\ (Kw. zva. <q<Km(g\ vuurvlieg.—

toiM|(SmM|N wat flikkert voor wat leven

heeft. Jav. Wdbk) — ^™«™^<HTjo<rS^\

al wat leven heeft

.

(KYi cn orui (Ui n w — P^^^n SB. de oogen

half sluiten en het hoofd een weinig

op zijde wenden; lonken, toelonken.

—

Siiuri(uitr)tnji(Lfiji\ mvdsv. (van meer aldan een

pers.). — a^n !oji ajuqmji oji^\ lonken, lonken

regts en links werpen.

(KYI (YUI (Ul \ SB! klappervrucht, kokosnoot.

cishihrnrufoji (ut\ klapperboom

.

(KYI (YUI (Ul P \ SB. titel van een geestelijke op

de /wofdplaatsen bescheiden en onmidde-

lijk ondergeschiM aan den koofdpangkoeloe

(Jr. sLiLdA., plaatsbekleeder, stedehou-

der. - Jav. -)•

<N>? CUI^jfw — <8aa£^ SB. sterk beven, tril-

len van een lichaamsdeel, bv. van de hand;

ook beven, rillen van het lichaam.

(KYI (YUI (Yl (Ul OJI fl W— «n <rhiri cmm^ SB. naar

beneden hangen, langs den stam hangen,

van een tak aan den boom en van eendjan-

toeng (de bloemknop van den pis&ngboom) .

(KYl
t
(YUl (UIKn (Klfj \ SB. uitgeslagen, be-

schimmeld van eetwaren, bv. van brood; ook

van kleeren en derg. — Verg- ^^"fifQX*

YUI
Cj

(KYI (Yl (YUI \ SB. ezel
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(Knan/MUUI n\i—- S/wkuv^\ I. SB. doorzak-

ken van het qewricht omdat het te zwak

w, in den poot van een viervoetig dier. —

(CT*ft<rwd^\ zwikken, achterover zwikken,

van een kind dat in een karembong wordt ge-

dragen, moor dat men de karembong niet hoog

genueg tegen den rug heeft opgeirokkenj voorts

(Si (ky!cnji omji\ van het kindje, wells hoofdje

op zij valt, omdat men dat niet steunt, bij het

opnemen van het kindje. — II. SB. kwijlen,

van een kind en van oude menschen.

(KYI ClfXJi (LfUl (HJ (HI ff
\ zie (rvKLVKhojjw

Q
arm (uui aSY) n \\ — ^n^nMasn^ SB. zich

uitrekken, zich rekken ; voorts .• zich krom-

men, zich wringen, van pijn; en trekken,

werken, kromgetrokken, van houtwerken. —

(K7i(KnirSi (imam imp zich herhaaldelijk of al

maar door uitrekken, zooals iemand wel doet,

die moeite heeft om uit bed te komen.

aruKUVi azn/jw - tcinjituuixm^s SB. geen

rust o/duur in huis hebben, maar er steeds

op uit willen ;

y

s avonds er op uit zijn of

gaan om voor dien nacht een vrouw te

zoeken, of wel om te stelen. — (citwi

tiMtncmoMf&iHijiG^tfmtnA/is onophoudelijk er

op zinnen en op allerlei wijzen proberen

om iets gedaan te krijgen, bv. een stuk shchten

grond te verbeteren. — tvi<wi(uvi!i7n<hn/i\ niet

rustig zijn, omdat men haakt naar iets of

een wensch koestert, gezegd van iemands

hart of gemoed.

(KYI 2 (YUf 2 (UUI 2 \ SB. weggaan, zich weg-

pakken, omdat men iets niet langer kan of

wil aanzien of wel omdat men niet langer

wil wachten. — asntKmtnjtd&vids mvdsv. (van

meer dan een persoon).

(KYi arm (l£\ (KYi \ Jav. scorpioen. Zie ook (Mirhi\

II. en <ui(saz\ II. bij. <^m\

(KYI 2 OTUI 2 (HI J} \\ — ^a<u(Hriionj)iQ§jis Eau de

Cologne.

(KYi QUI (&} fj \ SB. schrijfpen, pen (Jr. Jj?.)

(KYJ del &A/] \ SB. zinken, gezonken, onder

water; niet van dieren, vaartuigen (wel van

een gedeelte, bv. een boord) en menschen. Verg.

o Q a
asn asn z azY2 (EJip en fnia^ram^w — curt azi(&i &i irujl\

of (m ctn ten mwjji^ spreekw. van menschen bv.

van iemands bedienden : als de een of een

er i>s, dan is de ander er niet, nog niet

of al weer weg; altijd is er een onder

water of op stok*

(KYi arm (&} n \ of <£n<wi<Hiji\ SB. zoom.

—

Kniruisijf\ of cbi <ru <htji\ ZOOmen.

I
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<KTI OZ](EJI fl\
1. zie ^^|^- II- *oms B.

voor (EAgan2(KTM\\ <r/j£2i£
/

?'^3/
N zw °°& dat bij

Ulg Ml t <*£/!*

(KYI 2 (YXJI 2 (&l>fl \ SB. Holl. kolom

.

(KYI (YXJI (&l P \ SB. gezegde, spreuk, zin,

VOlzin (At . SwdJlj) . — ^nrvi (Eji^oj) tun (tJt asnfl ^

de twee zinnen, waarin de geloofsbelij-

denis der Mohammedanen is vervat, t. w.

Er is geen god dan Allah en Mohammed

is de gezant van Allah. — ^nirui^^nmm d -,

hetz

.

(KYI 2 (YXJI (&l <-^l (W) (I \ naam van een boom,

waarvan de gom tot het maken van inkt wordt

gebezigd. — Zie ook «mvf<ruGBi\ I.

(KYI arui (&l (Wl [I \ SB. de binnenschil, die

de pit omgeeft in vruchten zooals de M2u>nz

OAfi/^s rn *Z inn 2 (ruyi \ -n mow (Hi/I"* enz. — (Knnrui&i

aj)-~JHnj)\ zva. <hh (E/i(U(nji\i
CO

(KYI (YXJI CEJl \ Mai. SB. gordijn, venstergordijn,

I) CQ
ledikantgordijn

.

(KYI 2 (Yl Wl <&l W — xmrntrLi ®i\ SB. van iemands
I CO ' co

gedachten : rondzwerven, ronddwalen, zwer-

I
vende zijn ; voorts van visch : spelen en dar-

I telen; en van doode visch: rond drijven.

xmtnru(M(^rtithnjf\ een visch, die Jlauw werd,

dm die weer bij te brengen, of een visch, om

zich te overtuigen of die werkelijk dood w,

in het water doen of plaatsen.

(KYI (ITU) 2 (Y) (EJ) nr) (Kl n \ zie <H7i(U)2(nmm(Hifi\\

a
(KYI (YXJI am aSY} \ SB. naam van een huidaan-

doening, zich openbarmde in Jcleine jeuJcende

puisten, verspreid over het geheele lijf, maar

die gewoonlijk heel spoedig weer verdwij-

nen. — (Mai. gelegata, kippenvel van de

koude. P.)

(KYI (YXJI (UYl/f\ SB. in water gekookt, maar

altijd verbonden met de benaming van hetgeen

werd gekookt, anders ccmiah^rnjjaznji^ Bv

:

(nyuj
t

(L7Y}iZi\ in water gekookte katjang. —

(cjrujx^p fn water koken.

(KYI (YXJI \ SB. het hart (Jr. lAjj).
Cq ^V

(kyi (cn (irn>\ en *™^^?n zie j^^jp II*

(KYI CC>1 (IZYI (KYI fl\ SB. as?, tifnm(ifn(haifi\ zva.

is?* ctbn 2 ecu (tips — (tbi(wm(um(KTi(HT/i\ nu eons

heelemaal onder water, dan weer zigtbaar;

af en toe zigtbaar, van iemand die in het

water ligt en aan H zinken toe is.

en (KYI (YXJI (KYI
fl\

(Holl. schildwacht?) SB.

schilderhuis.

en (kyi <n arm ay am aSYl rj \ SB. iets, dat men,

na het aan een stok of paal bevestigd te

hebben, laat heen en weer waaijen, wap-
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peren; het verlengstuk, doorgaans van wit

hatoen, aan het overtrek of toel het kapje

over een pet, en dat dient tot bescherming

van den nek. — mimtninjunxmasn^ wapperen,

vnn een vlag of lets derg. — rtsW^*™^^^^

asn/j\ mvdsv. (van een veelheid). — ^«niqnji(qK:n

aZnt(hnji\ lets laten wapperen.

OCnofXJ)\ SB. kring om de maan. — &jt(Kmcnui\

met een kring er om heen, van de maan. —

ikh irui (Km xmnsnji\ zva. t£n z cut arn q \ van het weg-

raJcen of weggeraaJct zijn van lets; ooh van

iemands aSawnnma^ wordt het gebezigd. —

(u <m ru <tn cmjj\ slagveld, strijdperk; kring,

door de toeschouwers gevormd om dansende

ronggengs of vertooners van het een of

ander

.

(HH cnjj \ SB. in het hok, van pluimvee dat

hsliep en van ander vee ; de witte ring-

kraag, die bij dieren soms , door een spe-

ling der natuur, den hals omgeeft ; voorts

leeren of van iets anders als leer vervaar-

digden halsband, bv. van een hond.<—

txhitcnoruis aam van een paard; en halssieraad,

collier, bep ooh een halssieraad voor kinde-

ren, bestaande in drie of vier, ieder den vorm

van een halven maan hebbende, gouden

platen van ongelijke grootte, die met

kettingjes, z6<5 dat de grootste phtat het

hoogst hangt, onderling zijn verbonden,

terwijl het geheel aan een ffouden ketting

aan den hals wordt gedragen. — Verg

.

iuhd(mi2^h2\ waarvan a<h ckyi nrvi\ volgens som-

migen het B. woord zou zijn .

•— (tmruimcms

zie ojh&i9\ II. bij (U)2\\

(KYI 01 cnj)\ I. SB. blik. — 9sntKii(Knrq<rui\

blikslager.— II. xn^nrvi\ SB. iemand een

arm geven ; den arm slaan om den hals van

iemand.— (ij)<Kn<nrui\ gaan of staan aan den

arm van iemand, die zijn arm gaf. —

(U(isr)mrui(irn/r)<rui\ daamevens (U (kyi c^cru^\

hand aan hand of liever: elkaar bij de

hand houdende loopen; ooh gaan, loopen,

elkaar vast houdende met de aan elkaar

gehaakte pinken; gearmd, arm in arm

gaan of loopen.

(KYI arui 2 \ SB. de groote van vruchten levende

vleermuis: de vliegende hond. (Pteropus

Javanicm. Bg.)

(HH eci\ SB. stuk, stukje, brokje. — m*$^

een stuk of stukje bv . suiherriet, zooah

iu de waroengs wordt verhocht, of een stuk,

bv. 1
/8 gedeelte, van een djagoeng; enz.
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(KH(YVI\ verk. van ojt(£n(nji\ zie aid.

am (YVJ w — <Kn<xn<riii\ SB. de bamboe waar

bet touw is doorgehaald of de stok, aan-

gebragt langs het touw, waaraan een

bond wordt ge\eid;de bamboe of stok zijn

met een uiteinde aan den halsband van den hond

vastgemaakt; vooris: dekorte stok, die soms

bevestigd is aan de gebitten van twee

naast elkaar gespannen paarden, en die ze

belet elkaar te bijten. — ^*S^k^

bet touw, waaraan een hond, met ge-

bruikmaking van een koengkoeloeng,

wordt geleid.

(KYI 2 arui 2 \ SB. de ruimte ergens onder, bv.

onder een tafel, em huis, rijtuig enz. —

(KmcruizxmtEJi^s de ruinate onder bet buis.

—

<mt<rvi2\ in de kolong gaan, onder bet

buis gaan. — <K7??<n>?tfT>oflsn^\ de aarde, de

! aardbodem. inritrviiiHhakcr^iuiu^isaon^s fig.

J

s lands dienst; maar de volgende uitdruk-

king, gebezigd door den regent van Soeme-

dang in een toespraak tot de hoofden:

' werd mij verklaard met :
<Mj«^^<cn<rw*ni^w

Scm £1m 17 (en oojj \n

<KYl<rui(Kh\ SB. scbaduw, scbaduwbeeld;

beeld van iemand of lets in een spiegel of

in het water.

(KYI (YU) (ISY) (KY) \ zfc oonruMitfn^

(KYI cnJJ
[
ftTJ (Kl ft \\ — Knnn<m<mjl^ SB

•
om"

trent iets onwetenbeid, er niet van afwet-

ten voorwenden; zeggen (in strijd met de

waarheid) dat iemand niet te buis is.

(Tf (KYI (TUi (CI (Kl fj \ zie xm Qasn/jw

'*- <~V . CY
(KYI (C7 (tTI \ zie ahxnw

(KYl(Ulf]\ Holl. kap; SB. de kap van een

rijtuig.

(KYI 2 (LI fl\ SB. I. onvertaalbaar redewoord,

voor eten, opeten, t. w . om het nemen en

het in den mond brengen van het eten afte-

beelden. ll.voor w^kkwkmip Verg* nniMJl*

Waar de duidelijkheid er niet onder lijdt,

vervangt ^2^^ ook wel de zegwoorden

eten of nemen ; ook, met betrekking tot iets

dat men reeds heeft, bv. te leen kreeg, voor

zicb nemen of bouden.

<N>7 2 (LI 2\ mij onb. maar volg ens den Reg. van
#

Tj. oQzSttOJtzniMs zva. (3^A(Cn2<MMJJM'rt M\

zie dat laatste bij 6J*?o<l^\\

0OlfL/l\ en gew. ^yV SB
' ^^ vlinder

'

uiltje.

(KYI 2 (VI \ Holl. SB. koffij.— *m«»™*&\
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koffijboom.— a^id (Sis S. «^«a?(5-2?as>?^\ B. kof-

fijdrinken, waarbij men doorgaans een versna-

pering gebruikt. tut not St \ en (& ctli m?6^^i asn/t \

(KYI 2QTI (Ul \ {Roll. Jcojpij?) SB. minuut van

een brief of ander geschrift; het stuk, dat

door den ambtenaar in zijn archief wordt

bewaard, en waarvan een of meer afschrif-

ten als origineele stukken worden verzonden.

Ql (KYI (Ul 2 P \ SB. van menschen ooh van dieren,

zodals een paard: kromme beenen heb-

ben, in dier voege, dat de knieen bij-

na elkaar raken. -ri(U)^i\ Jietz.— (wroj^?^

krom, binnenwaarts staan van iemands

voeten; kromme binnenwaarts staande voe-

ten hebben. K.)

a ~ o
(KYI (Ul & ~Z&(9JI (&l

fl
\ I. zva.<3^<EJi9Mji\ I.—

II. SB. glimlachen of meesmuilen bij het

weer in de gedachte komen van iets

grappigs, dat men keeft gehoord 0/ waar-

van men getuige was. Zooals men zegt,

van (jc*mo|\ en dit voor c-^£i (eaj^\ het grond-

woord van ^(uiojj^w

(KYI(Ul(§^kcm2(LrYI(Hlfj\ of beter: owS,

G^cmeqcuncKyis zie bij <2~b*<m*{\\

(KYI (Ul (Mfl\ zie 6-iA.(u> Mjjw

O Q
(KYI (Ul (HI (HI ft \ naam van een zvaluwsoort.

Verg. (vxniru asn i\\

(HYi
^J ?^ N naam mn een

">
in 1iet W*M groeijen-

de, met stekels bezette, heester, met groote

blaren; ooh van zijn eetbare Heine ronde

vruchten.

Q *
(KYI (Ul (Hi (tn 2 \ naam van een boom. Epicharis

Altissima. Rg

.

(KYI <ui\ Ar. vj\5 ODgeloovige, dwz. ieder,

die geen Mohammedaan is; ongeloovig zijn

de Mohammedaansche godsdienst niet be-

lijden.

(Ml ajj \ 2ial. SB. kalk. - "na^icmi^ kamfer.

o^s witten, met kalk overstrijken.

(Yl (KYI OTI (Ul \ zva . asriifntuw

OS
(KYI2(UI\ Roll, koffer.

(KYI201 (Ul\ SB. verlamd, niet te gebrui-

ken van een arm of been, tengevolge van

o
(kyi (uinini(uuiji\ zie ^a^nSi^ bij

CT? am (isnjiw

(KYI (aji (HYijj \\ — Q^^p L SB. (a) vruchten

afslaan met een stok of derg.; (b) de kluiten

aarde, na den grond met de jpatjoel te hebben

bewerkt, fijn slaan, kleinmaken.— ^If^fi!,

°£JI
S mvdsv. Verg. bij G-sA<wj<n^\\ — II. <Krf[Q<l

^{J
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^{o»^,;\ zie ttfnrri^^/jw — III. ^(£3*™

O

0O7

(KYI (aJl<Kn,f\\ — S(m
>
ktiji\ SB. een anders

of eigen gang versnellen, verhaasten; een

paard aanzetten; een rijtuig harder of

sneller doen rijden.

((LA (KYJ
fl

\\ — (S^/kw^n SB. lets zoo-

als kleeren, boehen enz. uitslaan, afkloppen,

uitkloppen. — a<ni^(^{M(^mj\ kloppen en

slaan, uitkloppen, afkloppen.

(kh on fcutcKn aw ^(^^n zva. o&^wp

b #
— (KntMffrnayituMi^p fijnmaken, fijnwrij-

ven, bv. de ingredienten voor een genees-

0/1 (HYJ (Y) ((Ul QSY) \\ — orfmny^fisnchnjis SB.

iets met de hand, zooals men bv. doet bij

het vochten van goed, of met behulp van

iets, zooals bv. een in het water gedoopte

bezem of veger, besprenkelen . Het water

of ander vloeistof (&arftmay^(fy2(HTJI^ — <*!<&

afn(jL^an^fj\ — S(m<™ji^ SB. m^l, fijn,

! van aarde of zand.

I
O * C^ » a O

(KT) (Uf (UI2 (UI2(K)(Hlft\ of <m<u(U9(u>9<kj

o^p SB. iets in het oog hebben gekregen,

bv. een korreltje stuifzand.

(Hn cm <kyi n w — tmajKKwp SB. metdevleu-

gels klappen, klapwieken, ooh om vervolgem

weg te vliegen, van daar ook wegvliegen;

iemand of iets al fladderende raken, hetzij

met de vleugels, hetzij met de pooten, hetzij

met het lijf. {Mai. kepak, vleugel, vlerk. P.).

(KYI (l/f (KY) n\ SB. de hortvezelige in devrucht

van den randoe groeijende katoen, die door de

Buropeanen ook kapok wordt genoemd.

(KYI (U) 2 (KYI n \ SB. afgeschrikt van iets, zoo-

dat men het niet weer wil doen of zijn; er

den schrik voor gekregen hebben ; er een

afschrik van hebben en het niet weer

willen doen, omdat men de Jcwade gevolgen

of het onaangename er van heeft ondervonden.

(KYI (Uf (HYJ /} \\ -— £?om?^ SB. iemand met

iets, bv. met den zakdoek of tip van den

karembong, een tikje geven, hetzij stoeijender-

wijze, hetzij om dien persoon te doen opkijken

of omkijken; slaan met iets, naar een rondr

vliegend insekt of naar een vleermuis. — m

(wi^xA(Kr^\ elkaar stoeijenderwijze slaan,

tikjes geven, door vrouwen bv. met de tippen

van hun karembongs. — <ui0*>^»™^vm aller

ijl, met alien spoed, in agitatie iets doen.

Verg. bij (^(uiarn/iw
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(KYI (Yf (Ul (KYI /I \ SB. bamboezen mandmet

deksel, voor kleeren en reisbenoodigdheden.

JKYI (Ul 2 (KYI /} \ naam van een pisang (wccA

soort.

/KYI (Ul OSYI n \\ — muiasn^p SB. naaijen, lets

naaijen. - <tw ui asn^\ naaiwerk (nog onder

handen) . — amim thm mi|«sr7^ N kleermaker
\

naaister.

(KYI (Ul OSYI n \ SB. waaijer. — kn cu <vm <h^\ le-

mand ofzich ^Z/verkoelen met een waaijer.

(KYI 2 (Ul OSYI ri \ SB. met de armen zwaaijen

onder het loopen.— kn(utnsnd(hnji\ lets dot men

in de hand heeft, zwaaijen, heen en weer

zwaaijen, door onder bet loopen met de

armen te zwaaijen langs het lijf.

(KYl (Ul OSYI n \ SB. rijst, gekookt in een zakje,

gevlochten van tot reepen gescheurde of

(Yf (KYI (Yl (Ul OSYI fl \\ — rqimtrj(ui3snji\ en gew.

(K7i2<n(U(is»/i\\ — xnit^(ui(isi}jj\ SB. zich over-

.' geven aan praktijken, die door den gods-

dienst zijn verboden en de ziel doen verlo-

ren gaan, maar die, zooals het volk gelooft,

groote rijkdommen doen verwerven; zijn

ziel aan den duivel verkocht hebben.

(KYI 2 (Yl (Ul OSYI f) \ I. (d2frj(uasnji\ SB, zich na

een ontlasting niet wasschen. 11. zie het

voorg. woord.

(KYI (Yl (Ul (Kl fl \ zie itm (8i tun (M/jw

O
(KYI iX/l OSYI (Kl fl \ SB. kapitein (Port, capitano

Jav. wdbh.)— *™^ mt^\ verb, van het Holl.

woord, wordt ook gebezigd,
'

(KYI (Ul OSYI \ een soort zeekrab.

(KYI (Ul QJI
ff

\ SB. katoen van den katoenheester,

kapas. — Verg. ^n<ui»m^^

gesneden bladen, veelal klapperbladen.
j

(Yl (KYI (Yl (Ul (Ml (I \\ —
-
^^maS*^ SB.iets

Q I

(Ul osyi (Ul asYi /j\ SB. schuddendo/slin-

gerend heen en weer gaan. — an mi a^& nsnjf\

iets bv. een wapen zwaaijen; een tali api schud-

den om de asch te verwijderen; enz.— Verg.

Q
an<tJ)(H~n<vi am/in w

(Ul (Yl OSYI (Ul 2 OSYI fj \ SB. kwispelen van

den staart van een hond of tijger.— iHn(u<rj»sn

kwispelstaarten, van een hond.

van zich afgooijen, afslingeren; een dier,

dot zich bijv. op de hand heeft geplaatst,

door een Jerachtige schudding van de hand,

half zijdelinga half benedenwaarts, er af

schudden ; eeu zaak van zich afwerpen, bv.

door te ontkennen of te loochenen^ dot men

er last toe gaf; ook ientand, tcien men beval

iets te doen, en die over hetgeen hty zoo deed

Ui-:^xiMi'K4 :A
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aangevalleti, zich op den last dien hij ontving

beroept, verloochenen

.

am (Ul ^&(U)\ Chin, kipsjau of kipsijau,

aarden potje met deksel, van Chineesch

maaksel. Verg. ^froi^^w

am (Ul (YVl fj\ Mai. SB. vaartuig, schip.

am OJI 2 (YUl jl\ I. kardamom. -- II. zie

tisi) vmtw

muntzijde met Jcalk bestreken, en die men

opgooit. Be opgooijer wint, als bij Jiet neer-

vallen twee van de vier, hij verliest als er

em of drie met de muntzijde boven Jcomen

te liggen. Zoo ze alle vier, hetzij met de

muntzijde, Jietzij met de hruiszijde, boven

Jcometi te liggen, is hij eveneens winner,—

Zie ook ^W xmnK\ en

a&J2M2(rui/)\ SB. zooveel van iets, zoo-

als' bijv. gekookte rijst of konfijt, als

men houden kan in de gebalde hand.—

Qt£li(njijl\ gebald zijn, van de hand; iets

in de gebalde of gesloten hand houden.

—

Qt SgvQi an/j\ de hand ballen : G>o£*niet slaan

aan een werh of arbeid.— oj>A? fat rup een

bal gekookte rijst in de hand of vuist

zamengedrukt ; een greep o/handvol van

iets, zoo als bv. confijt, in de hand zamen-

|

gedrukt

.

afrl (Ul arm \ SB. hoofd, chef, overste, hoofd-

man (Skr. kapdla, de schedel. Jav.

wdhb).— ccim avi(3-zA(Hip als hoofd, chef of

I
bevelhebber staan of gesteld zijn over

j
iets, zooals bv, een legerafdeeling.

(ffncnnJl (KYI fl\ SB. benaming van een spel.

ffet wordt gespeeld met vier centen, aan de

(KYI (Ul (KYI fi \\ — ri8ioai<ui<Mnp SB. klapwie-

ken, klappen met de vleugels, zooals een

liaan doet, die wil gaan kraaijen.

am oji ari am oji 2 aw n \ zie nwKugw^
(j (Yi^ f aa^Yi^ qJI ( *v ^'

(Yi am en (Ul myi/i \\ — ^o^m*^ SB. lig-

gen, overhangen van de kam van een kapoen;

verlamd er bij hangen, van een arm. —

nrjrmri(mirjcui(Kr}!hnji\ been en weer gaan,

wabberen, van de ooren van een buffel.

(Yi am (ui 2 am n\ of ^o^^m?*™^ SB.

golven, van de vloeistof in een kom, emmer

of bak
7
terwijl men dien bv. draagt.

am 2 (Ul 2 (KYI ft \ hangen, van de ooren van

een Europeschen hond.

(KYI (Ul (YUI \ zie <unaru\

am (Ul (Ul (Ul \ SB. (iK(Si<Knaji(ia<*h\ niet weten

wat nu te beginnen, bv. van een bediende,

die zijn ontslag verzocht om bij een ander
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waar de dienst open was, te gaan dienen, maar

die, als hij zich aanmeldt, den dienst vervuld

vindt of niet wordt aangenomen.

OW (Ul (UUI P \ SB. het noodige om van te

leven, geld om van te leven, geld om zich

te voeden en te kleeden, huishoudgeld,

levensonderhoud. — SiajKUJi^ajncHT/f^ iemand

kipajah geven of verstrekken. —
- Verg.

O o
mi as (Kt) \ en 01 irui chi w

vanOW 2(*iOJI OJUI P \ SB. kalot, gewoonlijk

rood laken en voorzien van een lange kwast.

Zoo
9

7t muts wordt door de <arhwnt*R en ooJc

wel door Europeanen in Indie gedragen,

maar het is meer bepaald de dragt van

den hadji, die, door een shawl om het

hoofd te winden na, eerst de m??^M/iyw{

te hebben opgezet, de laatste in een tulband

vervormt (Jr. au3«j> koephiah, Jtal. cuffia.

Jav. wdbk.).

aw OJIGAJI asm n \ of *m^^^\ SB. ge-

heimzinnige kracht, bovennatuurlijk ver-

mogen, ooh wel geneeskracht van iets, bv.

van een wapen, van een ring waarin zeJcere

steenen zijn gevat; em.

amaji\ zie £iw
••>'

tfflf CLA% \ SB. M\Htt\ oatauii of mm*

&nt\ ojkhtklms de eene maal

de ander maal ; nu eens dan eens.

ttm cmrtSlt anurias nu en dan eens, van tijd

tot tijd, lets doen.

acn (Ul \ SB. hetgeen men bezigt om zich

te dekken of te beschutten tegen iets,

Jig. ooJc tegen iemand; beschutsel, schut;

schild. Verg. <S<u»«nw

acn (UJ \\ — hajj\ SB. iemand, een dier, ooh een

stad of vesting omsingelen, insluiten; in

het rond om de tafel zitten. Verg,

ccin^iojCiw — knaji fn^7nnrj!Kn\ met de blaaspijp

jagtmaken op bekers (een vogel die zich op

de sawahs ophoudt)\ te dien einde wordt een

stuk sawah aan drie kanten afgezet, terwijl

aan den vierden kant de opjagers er in gaan.

acn OJI \\ — it™ <*?? £i\ SB. schijfwiel van een

padati.

acn OJI acn Of] OJi\ SB. overal loopen, zoeken

of zoekende naar iets dot weggeraakt is.

acnaJi\ SB. oor. Verg. £lt<ru\\ nnSi\ zie

bij (nannrjcciw

aw (UI2(U1Z(V1 aan \ SB. des duivels zijn,

op iemand, tegenover wien men long geduld

oefende, bv. op een kind, dot, hoe dikwijls

ook met zachtheid bestraft, niet wil luisteren.

mm
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(KYI 2 <W fl \ WO" ^ m,V I- maar n^ van ^^T ™1*

(KYI (Y) (W) \ zamentrekking van (*n cum vjan \ zie dat

bij (un<na.Ji\\

/KYI (VJI \ naam van een vruclit, algemeen bekend

onder den Maleischen naam doerian {Durio

Zibethinus. Bg).

JKYl(lJI\ Kw. paard.— ^^6^7^*7^ merrie.

iMi^^iiKin merrie, die reeds geworpen heeft.

hengst.-^^^^™<™/r dekhengst. — ^

aaaSflSfii/n^ rijpaard van een voornaam

persoon.— (Kn^xm^™*™/!^ roodschimmel,

met witte beenen en kol. — fr^wx™^-^

ruin . — K»nj>6^»^^N heerenpaard. — ^

^.(mrno^ bediendenpaard. - <^"^

schraag; bok; twee, onder den nok van

het huis verbonden balken, die, rustende

op een hanebalk, daarmee een driehoek

I

! vormen.

4KYI (Ul\ I. SB. in knop staan, nog niet ont-

loken zijn, van bloernen. — II. S. afocut^ B.

moeten of behooren lets te zijn of te doen,

! omdat zulks noodig is of noodig wordt geacht

;

' behooren te geschieden, gezegd van iets;

niet kunnen missen het geval te zijn, 00k

behooren te hebben of te bezitten, als voren,

gezegd van iets. Verg.
*fl*p

— 8it^^y^\

het is niet bepaald noodzakelijk ; het is

geen moeten.

(KYi^ctJl\ SB. twintigtal. — m*™*Sv een

twintig stuks van gebatikt en sits; vier en

twintig vellen van schrijfpapier.-wi<&*M(iaj\

kodi'gewijze bv. verkoopen. — *oj*<x7)?^j>;kt^

slecht in zijn soort, van lijnwaden in

den handel.

(Yl (KYI (Ul P \ SB. JMnrftKnaji^tuigaru^ of M<rf(M

^^•oiw.^ alle mogelijke hulpmidddelen

aangrijpen, die men bij de hand heeft,

om een doel te bereiken; 00k zich trachten

te redden, ter zake van het een of ander.

(Jv. y tenant wat iemand aanvangt, om

een doel te bereiken; doel, bedoeling.

Jav. wdbk.).

(KYI (Ml (Kl\ naam van een groot soort bosch-

Cfhs

en; colvmba aenea. Eg. A\

(KYI(UI\ SB. vermogen, hoeveelheid, maat

(Ar.jS*) m«*™™ SB. naar vermo-

gen; zooveel als mogelijk of doenlijk is;

zooveel als waartoe in staat o/bij magte.—

mm^™™™*-^^™^ voldoende of ge-

noeg, maar 00k niets meer. Ferg. bij

g«^— &™«*™* SB. alleenlijk; hoog-
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stens. (Flow ow #» dk'£ t'oor wti\ en

'*)

am (dJJOSYj ft \ Ar. 'ijji^ ss - mag t
? almagt,

van God.

a
(KYJ (IJJ nr) (HJji \ zie ,,.3^ NN

(KYJoidJjamnw — o<iyao»*o^\ &B. houwen,

een liak geven; w££ iefo, zooals bv. een

zwaard een hak 0/ houw geven op lets,

bijv. Op iemands hoofd. — iKn&?)(HTirniJ>(hrnj\

houwen en hakken.

(KYJ (UJ (KYJ fj \\ — ti^^s SB. lets, bv. een

vijver, uitgraven, uithalen; (lets, zooals bv.

asch, de Jiier en daar liggende meat in een

paardenstal, ooh toel modder of slijh, bv. om

een droog paadje te krijqen, met behuTp van

een werktuig, bv. een patjoel, of wel met de

hand bij elkaar halen of naar zich toe

halen. Eg); ooh, maar zeldzaam z66 gebruiht,

zva. <m(thvarfjKiiji\\ — fciaAjiKnfMjis de mvdsv. Jiet

spraahgebruih eischt dien in sommige ge-

vallen. Zie de Gramm. — afrittfn^diiKTyjs van

ongeduld, met de voorbeenen, krabbeno/

woelen in het zand, van een paard.

(KYJ(UJ2 (KYjn\ SB. mom, masker, mom-

bakkes, momaangezigt. Verg. asm^tCns en

o q a.MMMW

(KYI (UJ (KYI QTJ (UJ (KYJ fl \ zie tun
<rf
m unpv

(KYJ 2(UJ 2 (KYJ
fj
w — KMMgiKnjis SB. tasten in

een zak, pot of opening, bv. in een door muizen

gemaakte opening ; iets krijgen of semen

uit een zah of tasch. — &nd(wt*<n'<Mg\ mvdsv.

(L7)t(ij)2(Ky)(Hizccii
rr)(i^j.icE^-Zi\ onder het loopen

de. hand jn gestoken houden in de zakken

van het buisje. — m tunem? (toys een arms-

lengte. — 11. Jav. kikvorsch. Verg. <cf?*om\

(Kn&Jj OSY)fj\ SB. zakkenlinnen; zak, ge-

maakt van (Liaji^tpiffych^

(KYJ (UJ OSYJ n \ het Jav, ^anasn^s en dit zva.

<tfn (UohAa^/js zie dat bij »ni anaa^ijfw Ong.— ttfn

n n n n
(?o? dOjusn (tajj\ zva. thmtHn tui arinciji (hi/jw

(KYJ (UJ <n~4/J \ SB. groote groene hagedis, die-

zick in het gras zoomede in aanplantingen en

derg. ophoudt.

(KYKUjarui
ij\

of <fci*£*w0N SB. onwillig om

te werken; en van een hind: ongezeg-

gelijk.

a
(KYJ (UJ arvjJ! \ SB. zuid, het zuiden.— <£*»

(tu/jk of (Knt^ia^orvijii naar het zuiden; naar

het zuiden gaan.-— <^i <ta trtJg^ \ bezuiden.

(KYJ (UJ (YVJ \ SB. trens, gebit voor een paard;

ooh voor het geheele hoofdstel.— Mnajttrw

-h<zni\ trens, bezet met scherpe puntent

j;IM^

pW''^^,K¥. ?y$;£&&W&&M$$$J$*&
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<HY1

zooals de inlanders veelal bezigen bij wijze van

gebit voor eenrijpaard. - Verg .
*o?^*

(Wt(U1fl\ I. <8.w><l^ SB. een wapen

schoonmaken en scherpen of in dien staat

brengen dat men -net kan gebruiken.—

II. Mvm
}

in cun\ zie bij (rtmwzw

jKntn&J} OJ)/J\ Jav. (knipping van de oo-

gen; blik; lonk. Jav: wdbk). — waft

fndJifnMi05n\ of <m tto vf in vfM {Osn^ SB. een

opgenblik

.

Q
am (U)(UU)\ (xnwns Kw. Jav. wdbk) SB. als,

evenals, gelijk.

4KY1 (W1 OZT)
ff
\ wordt, als ArabiscJi, door den

schrijver van de Gesch. van Abdoerahman en

Abdoerahim verklaard met vrntubzw

Mn<lJl\ /. SB, *j}tKrtd^ zooals men zegt een

verouderd woord, dat nog. in vertellingen en

derg. wordt gebruikt: broer, broertje, vriend,

shrjeur. — <KYi(Lh(uicm\ zva, (Mimarn'-najui^

! Verg. Jav. wdbk. op (uriabw— II.9wah(KnarLi\

SB. somtijds, somwijlen, soms, mogelijk,

best mogelijk. - astt<Kn<ut\ soms, welligt.—

„ fam aha™ah \ nuen dan, somtijds. Rg. Beg. Tj.)

(KYiaSiw — (S^n S, e-icntamp B. (^ncud^s

en<M^M($\<3^orin^y(cri2an2^q^m6^^y^v»9

crrys mvdsv.) liggen; zich neerleggen

bv. om te gaan slapen. Fan dieren is

ISijm SB. — 3^i(C)(^p S.ywvn'ffiMJI^ B.

zich op iets neerleggen ; van dieren als bov.—

£}($ tf»t M/j v S. ^ xn 2 xm zcrpznop B. iemandneeT-

leggen, bv. op een- tapijtofmat\enSB.iets,

dat lang w?, bv. een degen, ergens neerleggen

.

(KYI 2 &J1 2 \ ong. — ^<tf>7?<u)?\ &. ^<k1?xj><l/^n

B. een oogenblik, een moment; voor een

oogenblik, voor een uiterst korten tijd.

—

oji ifn?$2 (tfng^2 \vJia<ti <i3i (uitvjiiu^^ ook m arnt<ut z

ojinfn2(ijl2\ en (Ki(ib(in(u^(Kr)(iJi(ujj\ ieder

oogenblik.— <m arn 2^2^2(1^2 c&2 *^n S. warn

anQaaiuiSliMiiy B. voor eenige oogenblik-

ken, voor een oogenblik.

(KnOJl\ SB. pakhuis, magazijn; ook zva.

(QirjdJiHyfw Verg. ornanw

(KYi(lJ)2(Ul2 eTl\ SB. dan pas; eerst dan,

nu; dan; nu (nu liet niet te pas komt).

(T)(Kna&2\ S. <M^N of M(cp B. gekookte

rijst. -<7<ct<m^ S. <mH^ i?.rijstkoken.- aji^xn

dK2s de persoon die de rijst, de pot, kookt

;

kokkin. — tntKnaKg<ukzck<Knji\ zie bij.ww 1*™/!*

ajKUfqxn^zdJtQi^^ duur van tijd gelijk

aan den tijd, dien een pot met rijst noodig

heeft om gaar te worden. — Verg.
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rijst, die van de laatste maal rijstkoken

en rijsteten overschoot. — gpgp vfMeuzt mi

tniv)(hn\ spreekw. van iemands lakoe-lampah, in

het atgemeen van lets, dat men ter hand

neemt, en w, zoo gebezigd de zin: in het

begin goed, maar gaandeweg al slechter

en slechter; voorts gebruikt men de spreek-

wijs ook van iemand, die na een of ander

arbeid op zich ie hebben genomen, al keel

spoedig verzoekt daarvan te wordm ontheven.—

Maar ^aymiKii<naJta&f<uim lvtaa\ VOnd ik

gebruikt in den zin van : als ge iemand een

teregtwijzing hebt gegeven en gezegd

hebt wat ge hadt te zeggen, dan moet

ge het er bij laten, niet langer boos op

hem zijn, maar hem weer met een vrien-

delijk woord te gemoet komen,

(HH 2 Q£\ \ /. SB. een soort van buidel, ge-

woonlijk gemaakt van touw en met groote

mazen gewerkt. Be wiuks men draagt

dien zooals wij onze reistasschen dragen, toordt

als een eenigzins verre togt moet gemaakt

worden, mee* genomen, tot berging van uller-

lei zalcen, die men onder weg noodig heeft

of zou kuunen noodig hebben.

II. *o?MK\ (Perz. Soua-2k)' - ^--n»o??(2^v

voor sommige overwaoscne vreem-

delingen, gemeenlijk handelaren. Maar de

Palembangers worden niet gerekend tot de

(p<-h<Kmtosw Wei betitelt men de laatsten

ook met G^vntHiw

(KY) OR 2 (Ml n \ SB. het maakt niet uit; laat

maar blijven; soit: laat het (dat) zijn;

ongeacht.— <Kn<te&nt«m\ het maakt hoege-

naamd niets uit; dat (het) is mij te eenen-

male onverschillig. — tm&tiiqtHTji* zva.

6^A,(SirvKcn(hn/i\\ — (MiKgomwis iemand stil

laten zitten en zich niet met hem be-

moeijen ; iemand stil den gang laten gaan \

van iemand of iets geen notitie nemen;

zich omtrent iemand of iets onverschillig

betoonen; iets stil laten zooals of zooals

en waar het is; eten onaangeroerd laten

staan ; werk onaangeroerd laten liggen.—

(Wr?(iKiam(Hyi\ mvdsv .

(Kn.d&\ zie (puzw

(KYI 2 Q& 2 \ /. zeer plat woord voor iu^w

M<LM(ij)<n(rn<Krit<L5i\ je zal wel kreperen. —

II. (<Mtmt<tKt\ SB* een hoeveelheid van vijf

pakjes arensuiker. Eg. K.)— Ferg. ojiicntiHit\

bij vmtontw

1?

t- ;;S?fa£

.:>V •",:,;.-< Kt^'&Mi--
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MM M\ 2 (1ST)
fj\

Jav. klopping van het hart.

Vera, stfntutaQan/jw — i^i\R2asrnnri2^i2(isnj^\

spreekw . die men bezigt van iemand, wien ten

liuize van hem, bij wienhij imcoont of verblijf

houdt, lets onaangenaams wedervaart, en die nu,

ongeacht alle tegen zijn voomemen ingebragte

bedenkingen of pogingen om hem daarvan

terug te brengen, weg ml.

(KTI 2 0&: % (ISY)
f\\

ong. -— *™ un ? i.< 2 asr^p en

L? 007 2 -IK 2 KV !)
> ZVd. *™ ^ "*'

'

n ? 7 - " ">7 XN

(KYJ (l£\ Q£Z (VI (LJl OKI fj \ n >p >cu v: /.
;
rj /:> m/j\ zie

a
2K (Id \\

(KYI 2 Q& (UW
ff\i

— ctm/s-<ui0n ##. zwemmen.

,^? 2 &x (lu mji \ naar iemand of iets toezwemmen.

(KYJ 0£\ (&1 (Ml ffW — *3 *oi i^ «? ^,7 n £^ 6^* ^

w

(KYJ (l*k \ SB. mat van aaneengeregen of op

andere wijze zaamgevoegde nerven van

drooge kiraj of andere palmboombladen,

ook wel van pandanbladen, tot beklee-

ding in een huis of schunr, ook wel voor

emballage en derg. — tm ak *,imm^ zie <5-£*

(fntrui/iw Voorts [in het Buitenzorgsche (hmak\

lemmet dat het altijd twee wonden tegelijk

toebrengt, hetgeen, zooals men zegt, den tijger

doet vreezen voor dit wapen.— i^^^aka.^iuiiu

xn<n<iaMi*nu van twee kanten er aan ver-

dienen.

(ten &AJ) \ I' zva" »^'r»NN <KnoM(*ri\ ZOOalS^ D1J

voorbeeld ; te weten ; als daar zijn. —

II. SB. bemiddeld, rijk. — vhkwlvi^ a.

iemands bouwgronden (sawah, Jwema of

kebon); b. de vrucht van (eigen) vlijt.

—

.eikti3.u\ den grond bearbeiden, bebou-

wen; landbouwen i^jr^o cm^*mn of &

i-n?.^]\; ook zva. i.i/jiu.i.jik^i\\ — irmoft

DMiuh zva. <L-iMn-zu\ b. — .f.i un (llukyi 2 <htJI\

voorzien in het levensonderhoud van ie-

mand; voor iemand den kost verdienen.

(KYI (UV) \ wel voor boom, ook wel voor ho at.
lCUVJ"

000 jr \

ZVa . cm^nnzn arn,)\\ A. /

.

(KY)&£\\ zva. (Whvzw xnaxitm2MJi\ zva. (atruiiK

1
oft! 2 *nj\ w mti <&i <un ixn£:Mi\ zva . txyivHun rvi.km^

0*k\ SB. een soort hakmes, met zoo gebogen

Vera, iiswowru^ en <^n^n^ zoo'nede de Jav.

en Mai lexica op kajoe. — ^w|m»^N

een lowaboom, een Iowa.— j^m^amn

luciferhoutje.

(KY1(UU)2\ SB. aldus, alzoo, zoodanig, dit;

als volgt, op deze wijze ; in dezen toestand

of in zoo'n toestand als deze (van zich

zelf, maar ook wel met insluiting van den

toegesprokene); voorts : Mm«8a**f\ ook: in



T 282 h~maA/i<tnj\

die mate als ik dat ben. Zie de Gramm.

oj?w»(iwn ZOOI in ZOo'n mate.- <rui urn ckhht) 0X12
s CO

m\ bij uitstek, buitengemeen, erg, zeer.

—

ajnchni&jKKii mi 2 tun (Lu g \ hem werd niets sre-

j a a O o O
daan.— (Eji2(V)ctui<Kii(LWdtKnajiit\ zva. (emcui

a a a O • 7 .. o o oO
/riy/ <ww ,isw wn a;i/» \ zie bij <tm am w — cut oJi fori (lli 2

itfntaa^ zoo of op zoo'n wijze behandeld

worden; {altijd doelende op een niet goede

of volgeiis spreker niet goede wijze). — <w>

.
oaioAJittfnioa^ alzoo of op deze wijze be-

handeld (gepijnigd, mishandeld of derg. wijze)

won en.

CHY}(UV)\ SB. rivierschildpad.

(KYJ (UUj P \ S3, stuk sits lang zes el, soms

ook acht el en voldoende voor een baadje en

een broek of voor twee baadges en twee broeJcen.

aji<Mn<uui%\ (Ujxj)(hmaAjj^\ enz . — Bl. 32 van

de » Vertellingen vertaald uit het Maleisch

in het Soendasch, door Baden hadji Mohamad

Moeta", vindt men ook oj) .tfw <n,i tun ^a»oi oajjw

Verg. wmru^p en oj><rn<riji\\

(KYI fl (Eft \ of <kt; &W xrn x S3, betiteling in de

Preanger van een geestelijke van lager rang,

bv. van een dorpspriester, maar ook betitelt

men wel zoo iemand, die hoewel niet behoo-

rende tot de geestelijkheid, toch te huis is

en studeert in allerlei zaken, die betrekking

hebben of behooren tot de ugama

.

(KYI 2 (W) (HI fj \ SB. last, t. w. dertig pikoels,

ten minste gewoonlijk. Scheepsruimte drukt

men in kojan uit; ook het zout wordt er mee

gemeten. Zie ook ^usmw

Q Q
(KYI (UUI <rY) \ f (Hn(3^i-n\ naam van een boom-

soort, behoorende tot het geslacht der vijge-

(n (KYI (UUI 2 (KYI fl \ of ^un^m^ klankna-

bootsing van het geschreeuw van een kip, die

gebeten of gegrepen wordt, waar achter gejaagd

wordt; enz. — ^ <& xm 2 mwj^ schreeuwen van

een kip. — ^m^^^^^n^N een keel op-

zetten, schreeuwen, van een kip, die bijv.

gegrepen wordt. •— ^^w^o*™,^ of ktiS-za

VVh^ 9^^ schreeuwen, af en toe schreeu-

wen. — (Kri(r^cEA(ijvi2 (hv/j \ van personen : schreeu-

wen, als enz. — ^ro/iM2^^/nto/^ft?j^^i»™rts

schreeuwen voordat men geslagen wordt.

Q
(KYI (UUI (ISYI fj \ zie (tmaJiasr^p en asncHicmw —

a O • z ..

t&(Lvi(isti2(KTji\ zie OIJ (trn^VKhiijiw

Q
(KYI (UUI (Ml

/J
\ 1. S3. (Hyj2»ai2(isn(Lyi,'Mjjs of

<m<njiMaMMjis iets bv. zekere gegevens ont-

leenen aan iets, zooals een of ander geschrift

of werk; iets aannemen te zijn als iets
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anders, bv. de hoogte van een plaats gelijk

aan de bekende of gemeten hoogte van een

andere plaats. (Jr. ^mLo redenering,

betoog uit de analogie, vergelding volgens

de analogic Jav. wdbJc.)— IL *§<im<m/?n SB.

de een of andere handeling, ten doel heb-

bende een huwelijk dat niet voorspoedig is,

bep. doDrdien man of vrouw of beide steeds met

ziekte hebben te kampen, voorspoediger, meer

gezegend te maken. — o:/mi^^^\ den tot

dusver stteds op de echtverlmdtenis, het

(U(ui?(t™<i\ gerust hebbende onspoed trach-

ten aftewenden, door zekere handelwijze,

bv , (nMan^ of ook wel, zonder voorafgaande

scheiding, op nieuto tromcen. — 111 («$«*>^

bet strikt noodzakelijke ; dat waarhetop

aankomt en dat niet kan worden nagelaten

of weggelaten. Bv. ^gj^-N si2*^*^

Mij van elders onb.) Verg. ajmnasn^ I.

Oft) 2 CM 2 (U)/i\8B. een soort kleine landkrab.

(KY1(lM(rj(Ulorj(Vyi(UIJj\ zie <r\vn«\<iM<uy\\

<n(KYKn(UUI MJj^ — twajuyjlffl*****^ SB.

kwijnende blikken rondwerpen of toewer-

pen; lonken. Verg. &™!^™mji*

(HYIOA/I (Ul <Kr)/)\\ — «7i«""»™r S3, fladde-

ren, voortfladderen, wegfladderen, van een

vogel, die bv. werd aangeschoten. — tmnKniuw

vauntm^ fladderen, ligiren te fladderen, bv.

van een niet watervogel, die in het water viel.

(KYI (UVf (UVJ (HI /) \ zip aMlMJjw

(HYJ (Eft \ Kw. lust, Hefde, begeerte, verlangen.

Mihm mmti o\ Kw. naar lust, naar verkiezing.

Jav. wdbk.

(KYI (Eft \ voornaamwoord van den eersten persoon.

Het wordt gebezigd sprekende tot iemmd, die

veel lager in rang is; het is vriendelijker als

<Li4.t7fiw Voorts gebruikt de man het wel spre-

kende tot zijn vrouw ; ook door kv.deren onder

elkadr zoomede als men bij zich zelf spreekt

wordt het gebezigd. — Fm een European*

sprekende tot zijn bediende kan het ook gevoe-

gelijk gebruiken.

<Kri(EJJ\\ — *™<*"<vp S. onjmjm^ B. den

mond spoelen.

(HYJ 2 (Eft 2 \ of <Kni<E-iiastuxm\ 00k wel ™*2^»

*a*N SB. hoe moet of zal dan wel

zijn; hoeze r moet (moest) dat het geval

zijn, bij, met, toen, als, enz. Ook wat

dan wel. Zie de gramm. en verg. ook

(KYI (Eft 9 \ zie ™& (Skr. kdma, het man-
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zie

nelijk zaad). Verg . <8i<uifioi(is:%\ wcuzojiz

(wi z (isnjj \ en "n (157? ^ w

(HYJ (EJJ dJ) (HI (EJJ
ff

\ en (hir)(E,i(Ll7)(tj)(HiiEiji\

/O (HI (EjI/J \\

(HYJ (EJJ (Lm\ SB. hoe? hoedanig? hoe is het

er mee gelegen? hoe staat het er mee?

wat zal het zijn? zooals; overeenkomstig

—

aj)(hm(E,i (un \ hoeveel; hoe lang; hoe groot;

overeenkomstig; in voege, als.— (vhwioEi

<KYi(Ejicun\ het maakt niets uit, het is er

hetzelfde om.— ©i ? u> 1x7 <w> (Kn &! x/n \ dat zal

niets geven, dat zal mij geen ongeluk

bezorgen . — (untfnzM tai cea 1777 \ niet bijzon-

der, niet heel erg.— \jn ,fh ? o-~i im? e ? ,^?7 ru ru on \

al heel spoedig; het duurde niet lang;

weldra .— .*?>w if.

i

? » *» ? *njj ^ wat is (wordt)

er met iemand of lets uitg'evoerd; en zva.

o O * J
(KUt Id) (HTI (EA 1777 7Y77 2 ^TJJ \\ (hQJj (Id 7V77 (El ,1/77 UTl ? (HT/J \

het zij zoo; wat er aan te doen. —

(KTt (Eil (UniJ)(Hl (El y\ zie blj (O)0O IEjIQ \\

(HYJ (EJJ (HI \ een B. of mooi woord voor (ui(isYj(nj)\

C/iy

hulp, bijstand in een bepaald geval.

(EJJ (JO \ HolL kommandant.(HYJ (EJJ (KJ

I) CJ
(KYI (EJJ (HI 2 (HI fj\ zva. -w m\\

(HYJ (EJJ (HI \ naam van een boom niet wittei
bloemen, en welks hout o. a. voor handvatten

van wapem, bv. voor een gbbang wordt gebezigd.

(Jav. n^ncEJims of (hni(Eji(Hi\ van ^Tj^dS geel).

(HYJ (EJJ \ HolL kamer.

(HYJ (EJJ
<rYj \ SB. gister .— am (ea «# 1777 <li? ? \ een

dag of wat, bv. drieofvierdage?i
1
ge\eden.

(HYJ (E/J n^ (Hl\ zie bij m on w

(HYJ (EJJ (hm (§ ^fk(Kl fi\ of un(3(U(hii(3^i(hnji\

SB. zoo vol als een padde, van het vele

eteii; zich overeten hebben.

(HYJ (EJJ
CTJ \ een soort wesp.

(HYJ (YJ (EJJ (HYI ff\ ZVa. ania^aji/jw— (kam <q
(El ooijl\

een syllabe, een woord.— Bv. G^rvtomni

o n
1577 2 <K7 (LA rU) Z On -ZA Oni fn (Efl *^7^

(HYJ (EJJ (HYJ \ SB. verwaand, waanwijs, trotsch,

hoogmoedig; verwaand of hoogmoedig

zijn. (Van ini<Hti\ Jav. een oud man.)

—

(707 t) ej vm \ mvdsv.

(HYJ (JEJJ OSYJ/JW — xnwusnp SB. een tooverge-

bed (het toovergebed (3^a(3^(uti(hij) uitspre-

ken, tegen een afioezende. opdat hij kome.

Verg. xmuuip bij (maj^^w

(JCYJ (EJJ osyj/i\ SB. iernand, die als waker

of nachtwacht op wacht is; de wacht

houden (na zonsondergang) ergens, bv. bij

een pakhids. un <ui &i 1577^ , mvdsv. — tmsfn

Sictsn(HTji\ de wijk van een districts hoofd-
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plaats, waar de wadana zoomede de an-

dere inlandsche ambtenaren en beambten

wonen; de distrikts hoofdplaats.

(KYJ 2 (EJJ (&YJ1 \ Bant. zva. <^.(kwv K. Very. Jav.

Wdbk. op (U^^iasrtjjw

. n
en (KYI (EJJ nSV ^y? N zie ,17? (masiHH^

(KYJ (EldJJ
fj\

SB. het lange witte hemd, dat

door hadji's en prie-ters wordt gedragen.

»oi
?
o^n helz.— Verg. <™^-m*:n ^ <c»«<j

dm a.Jt tin/1 w

(KYJ (EJJQJJ (j\ Of <ui2<rj<v>

derdag (Ar. ^yx^^s^j.

(KYl£)(Mn\ & -*jg»? B. knevel, snor

moeder het aanlegt met een anderen man. Verg.

tun oea rui z <n i\j1 w

(hhi (f-jim /j
\ SB . don-

i (&9 0JI\ I. Boll, commissie; en, gevoegd

adder een ambtstitel, ter onderscheidwg van

den ambienaar van zijn collegas: m com-

(KYJ (EJJ CC1 (KJ\ zie (Knag.™*

li era ^
(KYJ (EJJ (YUJ \ zva. (MWrfiruiHT,^ ZiedatOlJ (trnruiw

(KYI (EJJ (YUJ 2 (YJ arui \ zva. »™.-&?gpG-^\ maar

omdat de vader het aanlegt met een andere

vrouw; ook (ziekelijk, ongesteld worden,

van een Mndje, fen gevolge van het voor den

tijdspenen. K.) Verg. 7u?ru^p bij wauiw

(KYI (El) *JJ\\ — <ci(E,*^\ SB. olie persen; nit

soeoek olie persen—xn ™ ^iG^wp of™ *n ^^

(3^a(ki/j\ de inlandsche oliepers. Rg.

(KYI 2 (El ~1 \ (Boll. pomp./ftV. rrjtuiiM^i) SB.

brandspuit.— ^rL;^2^?^N de kleine we-

gen of bijwegen op een hoofdplaats.

(KYI (EJJ ^JJ9\ zie aZ* mmjjw

missie gesteld. - ^^ een onderzoek
I «y <BI *5i& \ Boll, compagnie, de voormalige

instellen naar lets, bv. naar hetgeen ergens

voorviel; ergens gaan informeren hoe bet

met lets gesteld is.— II. zie mi&w

(KYJ (EJJ (hJJ ^&(M1
jj

\ zie MM/fw

O . a
i (EJJ dJI (HI \ Zie wemw

(KYJ (EJJdJJ (Hl(tO l)\ zie om

0.1. Compagnie, en van daar ook nn nog

een benaming voor liet N. I. Gouvernement.

,wn<wi rm™ QSi s gouvernements postpaarden.

(KYJ (EJJ <UJ nri (JO fj \ zie <vt&\\

am (EJJ ~1 (KYJ [J\ SB. bijl, waarvan het fat-

soen hetzelfde is als dat van den Europeschen

tun&vnQ*^ zie by «^
j

bijl. Verg.™°?>^--^^%"^^ pa~

tjoel geheel van ijzer, dm. zonder bawak.

£fr(EJJ ^JJ2(^YJJj\ SB. kuiltje, bv. inde

(KYJ (EJJ (YVJ \ en ^

(EJJ (JCJ(3 -^ N ''

ongesteld worden, van een kindje, omdat de

cr> a

(KYJ (EJJ OJJ (3 J^\ SB. ziekelijk, ongesteld,
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wang, als iets dat achterbleef uit een huid-

ziehte; en, gezegd van een of heide wangen:

met kuiltjes, met kuiltjes zijn, ah voren.

t>». ° r ^ a a * a a
2>V . (Ml(3-ZA(KI(£.1%(Kr){E1^12(ISn-^injl(Hl\ of (U (Ul

(Hiahi (&} -^i 2 amjiw — Ma,ar (Hn(En-^i2<isn~ji(ui\

kuiltjes in de wangen hebben of

krijgen, bv. als men lacht, dm ah

een natuurlijk sclwon. — Voorts <w ?ji^nas)>j\

nog het kuiltje in een matras, waar die

doorgestikt is, en van daar ooh wel

voor het doorgestikte van een matras, en

derg.

O a
' (HYJ (EJI ~J) (Mi

ft
\ SB. blaas van een buffel,

soms ooh van een rund, waarin de olie

aan de markt komt.

(HTJ 2 <n (EJI ~J) (Ml
fj
W — KMvfm^KMp SB.

iemand scherp ondervragen.

a
(KYI (EJI ^J) crui

fj
\ SB. zak, Jwudende een pi-

koel, voor Hjst; ooh zak voor geld en meer

hep. voor kopergeld. Bij de landskassen,

houdt een kampil 20 of 25 gulden hoper.

Verg. Jav. Wdbh. op <Lman3<rvi/i\\

Q 0>
(KYI (&l <-JI tnAfl \ SB. stijf, dik, van pap en

derg. Ooh: gestold. — Verg. *£?'aGVi^w

Q
(KYI (EJI ~ji cnji fj \ SB. van leer gemaakte

reistasch met klep ; de brievenbestellers zijn

wel voorzien van zoo'ntasck.— itni^i^nrLtcntwis

een dergelijke tascli, maar van blik ge-

maakt, deze wordt evenzoo ah de gewone

hintpoel aan een riem gedragen, op de wijze

zooals men bij oris een weilasch draagt

.

(KYi(EJI~Ji(nj)n\ SB. bij een, bij elkaar,

verzameld, vereenigd. — /tn^^ru^ hetz.

ihrrj <E.i ^jjrLi anfj\ op last of naar aanleiding van

een invitatie, zijn verzameld ; vergadering,

versameling, feest. mi ^itiruihnjjs soms ah

mooijer woord . Verg . am&.i-jj^ nnj\ w - (Knt&i^t

(ryi bnc-.oaji\ Speelpartij.— ^^^.ru(hnjaf}jj(isn\

(I t rod) I) I) rijasri
-UJJ -

maaltijd, waaraan naar aanleiding van invi-

taties, velendeelnemen ^^^^i^jjirvtan/fs

naar een vergadering of bijeenkomst, ah

antwoord op een vraag als deze: waar gaat

ge naar toe?— ^^^^?_ymi£r>ft5>\ willen of

van plan zijn een diner te geven. —

(tniihmiEi^Aruim/is verzameld, bij elkaar zijn,

niet op last o/naar aanleiding van een uit-

noodiging; herhaaldelijk vergaderen of

zamenkomsten houden, bv. om een zaak te

bespreken.— cuamiEJt^jjinjifmjis van alle kan-

ten bijeengebragt ; ooh van allerlei

menschen of regts en links geleend, bv.
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van den grooten voorraad borden, dien iemand

bij een gelegcnlieid voor den dag brengt .

—

Amo^(&h.»umc.\ stuk voor stuk o/bij

beetjes verkregen — (l^&m*~™<^m^™j>2JI^

geld, dat men bij kleine beetjes heett

verzameld, en waar dien ten gevolge alles

onder loopt, groot en klein geld, koper en

zilver; geld, dat men zoetjes aan, aan dit

en aan dat, verdiende. -'^'^ ^~fl'
L_^ bij

elkaar trachten te brengen, bij elkaar

brengen, bv. van heb geld, benoodigd voor

een reis . — .u/^^tO^/n lets verzameien,

zamengaren, bij elkaar brengen ; troepen

\erzamelen; personen zich doen vergaderen

of bijeenkomen; iemand vo 'gen bij atb-

deren. — j,7ni«-j^ry\ de mvdsv. van

(Knm^iup is daarnevens in gebridk.

(KYI (El eJi COA (HI fj\ Zie 7>| zi^y.^p

~J) 2 W — fwun &i Ji i i7i ttoi\ SB . of S.

met iruiFj»\ B. de zijde van het lichaam,

boven in de boomen groeit en die door vrowwen

wrt in den liaarwrong wordt gedragen, mee-

nende dat het haar daardoor lang wordt.

(Lycopodium. Hasskarl)

.

(KYI (EJ) ~J1 \ zva. <£^,N dorp.

(KYI (ESI (LA \ SB. uitvaren tegen iemand, bet

hebben tegen iemand, bv. omdat men hem

verdenkt iets te hebben gekaapt

.

(KYI (Tl (EJJ (l£? \ SB. hemd, ook overhemd (Port,

camisa) . Verg . *™ «..?^ w

(kyi (ejj crn (d (Kin \ zie y
(KYI (Efl \ SB. niet ferm : niet spreken als men

CO

behoort te spreken; den mond houden,

als men behoorde te rapporteren. Verg.

o

(KYI (EJJ

en bep. onder de ribben; voorts SB. de zijde

en dan bep. achter de ribben, van een dier

zooals bv. een buffel.

toYl2 (EJJ ^JJ 2\ zva. ^^ N 1- Verg. «Ji<nj\\

(KYI CEJJ CUJ CYXJJ \ zie (tmruw

(KYJ (EJJ ~JJ (UUI[)\ SB. een woekerplant, die

(KYl (EJJ \ of 3m cmp SB. een soort vogelknip,

die men, voorzien van een lokvogel, in een

boom haugt.

(EJ)?\\ — v)in^ SB. wasschen, met wa-

o o
ter schoon maken. Verg. ^ *.£»«?*— «^g»{

(*j)
t

mi \ S . -fi (&* \ mi <n &.* ~i (lw mi j\ B. (van een

meerdere) de voeten wasschen. — *^g«?

<u\ in) <hi\ S. &n <&i ?m *i
&1 — 1 <LU pi(Ki\ B

.
hetz.

maar bep . van iemand gezegd; voorts iemand

de voeten wasschen, met water begieten

of besproeijen, hetgeen ook de pasgehuwde

•A
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vrouw liaar eclitgenoot doet, en wat strikt

genomen ieder vrouw haar man behoort te

doen, als deze na eenigen tyd afwezig te zijn

geiceesl, de woning weer zal betreden.

(KYI CE/I KM &^\ zamentrekkmg van tmiEJivns

en rrncw

i no
(KYI (&) (Kl [}\ ong. <Mn urn &i <kiji\ zie iKii^m^nw

(KY](&)\ SB. tweeling, tweelingen; en van

7iet bevallen gezegd: van tweelingen . Verg.

rz) nEi-^i2\ en (ti2<>f>\\- (t>™ if.-i \ op Bandoeng voor

tweelingen van het mannelijk geslacht. K.).

(KY) 2 (&) CT7 \ zva. mkf.iiijm/iw Het is een pan-
CO co "- ^

i

toen tcoord. — (Bij de, door de Badoej in Jiet
\

Bantamsche vereerde {j^/oj^?^?^\ dit is de
\

i

kollektiefnaam, onderscheidt men drie hoopen'.

t. w. de kombara ratoe, de Jcombara moending

en de Jcombara koeda. In het midden van

ieder der drie hoopen is een steen, die bij den

eersten hoop ongeveer het fatsoen van een

mensch heeft, bij den tweeden van een buffet

en bij den derden van een paard. K.)

.

\

(KY) 2 (&l 2 CUV) fj \ SB. harig, ruigbehaard van

het lijf, ook van de handen; langharig, ruig-

harig, van paarden. Verg. SR. *ri <cm Mry*

(KYI a=J) \\ — (ci<zi\ SB. drijven, drijvende zijn

;

zwemmende, zich gedeeltelijk boven water

vertoonen, van een kikvorsch, een kaaiman

enz. Voorts zich lijdelijk overgeven aan

iemands wit of welbehagen ; zich volkomen

of in alien deele voegen naar iemands be-

geerte of verlangen. — (c/^/*n??^\ iets bv.

een plant laten drijven; en zva. xn<£i\ fig.

(KY)GLJ)\ Mai. geit. Verg. G^gn\

(KH CE/)\ SB. bloem, bloemen. — tun dn xn (m/i\

CO cn Ul

met bloemen; bioeijen. mum di<xnar^p mvdsv.—

kyi tin (£*m nans bloemen in algem. zin; het

gebloemte . — >.» <& am ? iu \ een hoofdsieraad

van dansmeiden; het zijn van zilver ver-

vaardigde bloemen, met heel dunne steelen,

zoodat de bloemen. — ze worden in het j

gedragen, — onder het dansen steeds in be-

weging zijn. verg. wcmw — (mf,i\ S. ihhjjtfn\

B. bloemen enz. brengen, op de graven

van voorouders of afgestorven betrekkin-

gen. — Het geschiedt o. a. voor de besnij-

denis, na het trouwen, voor de aanvaarding

van de bedevaart, met lebaran, enz. Verg.

(HnwcHyjs en zie ook '-n <^ ^/? ~? w

(KY) (EJ) \\ Q&I* ook QSi(n)cm(un\ SB. een

kotak , een kotakkan sawah onder water

zetten. — fatti cm imjj\ mvdsv. (meer dan een

kottak of kotakkan).
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(fai (EH \ I. SB. gezwollen, opgeloopen, van
jCq !

den nek van een btiffel, daar waar hetjuh druht;

voorts blaar, geblaard. Verg. «^mj*m| n en

3<mfM\\ •— //. bol staan raw ck? wangen, en

bol uitstaan raw een met lucht gevulde blaas.

III. (naam van een zeevisch. Rg.) Zie ook viw

en verg. P.
%

bij kemboeng. — IV. ^t^^js

SB. een kleine sitoe; een kleine vijver

door afdamming verkregen.

fffr?2<i3\\ — 8*&s 1. SB. al trekkende

CO °°
.

vasthouden ; trekk<3n , zooals men bv. iemand

doet dien men, terwijl hij toil voortgaan, bij

de hleeren vasthoudt; aan den patjoel ruk-

ken, om zoo, nadat men het icerMuig in 'den

grond Jieeft gesUgen of gehakt, de aarde, die

zicJi bevindt voor het ijzer van den patjoel,

lostetrekken of te verplaatsen. &n.<Hp[s Jietz.—

2. zva. *^ NX — 3
-
met 1^ N er nevens

in gebruih: zich met behulp van het een of

under, dat men vastgrijpt en vasthoudt, uit een

zittende houding optrekken, zoodat men komt

te staan. — 9Qt»Qt^«na^\ ring, haak,

knop of derg. waaraan men iets optrekt

of bv. de stores van een venster, digttrekt.

(Kn2(&9 2\L SB. •oiicitci^x door menschen

CO ^

daargestelden, de grootte van een vijver

hebbenden inham van een rivier
;
gevuld met

takken en struiken (^«*-™»3/) verzamelt

zich daar toeldra visch, die door den wnttvn

xniHiji aftesluiten, gemakkelij+e Jean worden •

gevangen. — Verg. c-m^i^ xmmun\ m|^»?\

Mosrjs en am »bm tmji\\ — II. misschien voor

»<77?uf}?v (zie aldaar) in de spreekwijs: <m

rti& Q->i 2 *™ i & * * (Kombong, a bed chamber,

a place of retirement. Rg.)

(ifti (El \ naam van een icilde manggasoort.

(Mangifera foetida. Rg.)

(KYl cm 2 (hWfj \ SB. tegengehouden worden

door iets, in zijn loop, vaart of sprong, enz.

ook weerhouden worden iets te doen; en

van lezen : met horten en stooten, bv. van

het Javaa?isch lezen door een Soendanees ; zoo

ook moeijelijk en niet vlug, bv. van het

Soendasch schrijven met de Soendasche letter,

van iem. die gewend is het te schrijven met

de Boll, letter; eindelijk van de taal die

ergens gesproken wordt, bv. in het Madja-

Ungkasche, onzuiver, vermengd met niet

Soendasche woorden.— cumf™™!* of ^

cm 9*M<rm^ iemand stuiten, tegenhpuden

in zijn loop, sprong, enz.; umand in de rede val-

len, interromperen, storen in het tellen, enz.
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(KYKn cm asnn\ SB. schrikken, versehrikt

worden, ontstellen; verrast worden; ver-

baasd, verwonderd: versteld
;
gefrappeerd

door lets. (Be grondv. is ^ cm (tsn/fw Jav. wdbk.)

(CKnmc&liiHiis iemand doen schrikken, ver-
( (HI —'

schrikt maken.

(KYI arh (d (Kl
fj

\ van dengrondv. cm \ zizie i^* * cm w

(KYI AST* 2 \ zva. w Si\ het laatste is in de

Preanger het gebruikelijke woord.

(KYI 2 (KYI \ SB. naam van een spel ; een soort

knikkeren, met een pot. Als knikkers gebruikt

men steentjes, moentjang vruchten of derg. —

Verg. asn cms (Hyi^

(KYI (tm P \ SB. de tempel in de groote moskee

te Mekka. Ar. iUxS

(KYl en (EY) P \ 5. Miw» B._ alle, alien, alles,

geheel, geheel en al. — m.*™^^ alle,

alien, zonder uitzondering . — ^wj^ct^

<HJi(ntcn^\ daarn. of als mat hooger : mcmom

(icklvis of oj)(W)(bhi(ij}(uiJi(Hi\ spreekwijs, om te

betuigen, dat men zich onderwerpt of zal

onderwerpen aan alles, wat hern, dien men toe-

spreekt zal behagen; en zoo bv. U kan met

mij doen wa]b U goed vindt, ik onderwerp

mij aan alles; of: ik wacht met blinde

onderwerping af wat Uw welbehagen zal

zijn; of: terwijl ik mij geheel onderwerp

aan Uw welbehagen in dezen ; em. —

Hn(n(cn^aj)Hrj\ alien, alle, die tegenwoordig

zijn (waren) of alle, alien, die van de zaak

afweten of kunnen afweten.

(KYI (IZYI (Kl 2 (Kl fl \ zie a^gl*

(KYJ (tm 2(K1 n\ SB. stuk grond, beplant met

iets anders als parejtuin.— &nan2<HT^\ een

kebon aanleggen. — (bcn»/w»<S\ eenkoffij-

tuin aanleggen. — facimgHrtHyis van een

stuk grond een kebon maken. ^o»?m^

ajvinKm/j^ aanplant van moeskruiden of

groenten; groententuin. — (runi^tuKCKun?

(htji\ opzigter over een kebon o/kebons. —

<tsrf(MH^(CY)d(hn
/
<j\ tuinman, tuinjongen.

(KYI (un \ zie ww

(Knaznw SB. graf (Ar. JJ^j'-^Y S£ '

iemand begraven .— ^ «^ -n ^7 \ zva. ^^ \\

Zie 00k (3-&.M(Hi\ (KW(&}(isnn\ (Hw (tvi, <*J) (isnjj

\

(UJ aJi (n ni ajhi (hnjj .. etl <&* Kr> ^/j^

o o
(KYI (KY) <">7 \ SB. gelubd. ontmand. — ^^>

inn (cr» ni \ zie ("V, && ^ — !Un &M (EJi (en -n \ zie wn
<xb

ajvivyw — xnx$i°t\ lubben, ontmannen, een

dier snijden, bv. een hengst tot ruin maken;

aan sommige gewassen, zooals bv. tabak, den

top of de kruin ontnemen.

/
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(KYI (WH2 (U)2(UU1 (Klfl\ of ^(tfntiui^^p

SB. (wordt gevolgd door mj) ids in den keel

hebben, zooah een beentje of graat. Rg. —

Verg. un ^ <rtitw

(HYJ 2 KM % (KY) /) \ ong . ^^^'M^ &#•

kleine glazen of bij de inlanders ook wel

metalen kom, waarin water wordt gedaan,

en waarin men dan, voor 7& sten, de vingers

I

nat maakt, opdat de r ,, niet daaraan zal

c

blijven kleven, en vo .#, onder en na het

eten, hand of vh . afspoelt.— (Li-n^jBi

(cmiKhjis hetz.— (riven uri 2 un ? iTD i urnp of «o> <cn

iKrtixmi^niKi.p het water in of afkomstig

uit zoo'n kom. — xmxmiurn^^ in water of

andere vloeistof ook in 6-anS?^ bv. er van

nemende, de band steken, in het laatstd geval

in tegenstelling met er van nemen, met behulp

van een lepel. — xmxmtn^taojp m>aar dead,

vorm schijnt zelden gehruikt te worden: in-

dompelen, er in steken, t. w. handofvoet,

bv. in tegenstelling met de vloeistof daarop

of daarover te gieten of te laten loopen.

(hOl Si OSYlf) \ SB. slaperig, slof, zoodat men

' lets wat men terstond behoorde te doen, bv.

als loerah het rapporteren dat er een misdrijf

tcerd gepleegd, niet onmiddelyk doet; slape-

rig in zijn spreken of anttooordtn.— mm

£)asnfl\ jij slaapmuts !

(HY) dm (1ST) ft \ zva. ^^w^ en rtsft-n<Mp —

(M) (EJ) -^i ihhi im (1571 n \ zie OIJ M t&i - ' Vk

(HYl (CY) am
/J
\ ong.— <tfn(u^nasti^\ gedruisch,

zooals ruigte en derg. dat Jean maken als

mensch of dier er door loopt. — (umni [of

«?ri) ^(uiQ(*snji\ zoo dat gedruisch maken,

van velen. — kn<ui<£n«snfl\ loopen door ruig-

te, pare en derg.

(HYl (MJ OSY)
fl

\\ — StimnsH/j^ SB. zva. aSn^ojijf\

regt toe, regt aan; ook (blazen uit een streek,

van den wind. K.) ^^«]£/^P van ^s ^e

stof afslaan. Rg.K.— ^^jf^^ iets, bv.

een zakdoek, die op den grond heeft geleoen,

uitschudden, uitslaan.

<Kt) (Tf
KM OSYI fj \ SB. vel folio of schrijfpa-

pier, ook wel voor blad van een boek.— Verg.

HTL1 CEjI \\

CO

(HYl (t^nOJifj\ (iai(Ewhxm(KJiji\ zie bij d^2<^\\

(HYJ 2 (t3)(9Jt/}\ SB. kool, de groente van dim

naam, en wel de soorten die niet kroppen,

niet vnm*™H ziJn - — Vo*9* Jtet âv
'

wdbJet

het Port, couve; rnaar Prof. Pijnappel gut

dat het Mai. koebis is het JEngelsche cab-

bage. — Verg. nmtaru^
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oat (isn arm a \ Ar. \ oaV •— *S a™ «™*™ / \ SB.

rerhoord , toegestaan , met welgevallen

aangenomen, door God.— f^^^iiKn^ru

on/fs .de handvol gekookte rijst, die door

ieder, die er aan deelnam, wordt geno-

men na het amen van zeker gebed, waarin

het woord *™ tcnrvi mtjj\ voorkomt en dat

in de maand Moeloed, en wel na den

12den t. w. bij het sidekah moeloed wordt

gebeden.jfy. A'.) Verg. (EiurirLi^ en nsnni^iw

(KYI WW crui,l\ SB. lang, lang van duur van

duiken en van slapen. Buiten de Preanger

ook (o. a. in het Zuid Ba,niamsche,(K.) zva.

(L7)2nrn2(rujf^ en nuruw

(KY) (EY) (YUi n\ I. SB. stof, stofop eenweg.

(HTKtfnainrvKh^p bestoven, met stof. — IJ.

SB. rook, wasem. — inxn^iup dampen,

van warme spijzen; rooken van een vuur

;

opstijgen, van rook of damp.— bitcyrvi<Mji\

iemand den rook van een sigaar in het

gezigt blazen. — <iGmt&knam\uji\ iemand,

die de dingen uit zijn duim zuigt, het-

geen hij vertelt vermeerdert en verbetert

;

leugenaar.

4m am 2 <n arm \ SB. ten achteren zijn bij

anderen met zijn werk of met eenig werk;

(Rg.J voorts van iets, zooals 6v . iemandspawah:

nog niet zoo ver bewerkt zijn, als bij de

anderen het geval is.

(KYI (KYI (KYl f}\ I. SB. zva. 9i-n»nt\ van men-

schen en van dieren, en zoo van een paard:

er niets om geven of men er op ranselt

en er niet harder om loo pen —
• II. SB.

. \ .

een slau \op zijn, in eig. zin ; ook : niet

wakker zijn ^ krijgen; niet wakker zijn

te roepen of U ;chreeuwen. Verg. ^xm

a^ui Mitch \ I. bij h\ zoomeue aj\(qnn\ en

a7i <n rti asri [j*

(KYI (CYj (Ul 01 OSY) (HI
[J

\ zie am<ua£iw

(KYI (IZYI (Wl \ of xmae:tKn<cnaA<i\ SB. kabaai,

een soort lang jak dat door mannen en vrou-

wen wordt gedragen; de vrouwen kabaai is

teat lunger dan de kabaai voor een man, en

wordt met bekulp van een speld of van kr. oop-

jes gesloten. — am nm &ui ash crii \ een kabaai,

die niet geheel tot aan de knieen reikt.

(KYl ccndM (Hi
[J

\ SB. mannelijke helper,

om bij een feest de gasten te bedienen;

en in de dorpen: de bode van den loerah.

In vertellingen en derg. noemt de sckoon-

vader zijn schoonzoon ook dikwijls kabajan.

(KYJ OZY) 2 (CY) 2 (ifti 2 arm (Kl/J \ wordt verkl.
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, . a q~ ^ o a a- O

afntcmtiKiiuiaznihnv Ma. K.

<K77 rt?W 2 AST? 2 ^/l ,&k(Kl fj \ -w a#«s^.is^p

Y707 am am (UV) (HI fj \ SB. al ontlasting heb-

hen, terwijl men zich rept om te komen

1
waat men moet wezen.

am \ SB. door de natuur gevormde poel.

Mai. (koebang, modder, modderpoel. P.)

(KYI Om \ cSt *o? ten \ zie p (ch w

(KYI 2 am 2 \ Jav. o. a. slaapstee met gordij-

nen, en in dezen zin soms in Soend. ge-

schriften . — Verg . «™ ?w \\

(KYI \ 1. zie <wntwnw — II. Jav. en dan ookwel

(vriiiKhs in opsckriften van brieven, waar Jiet

soms B. is voor ket Soendascke ^.*a\ die.

Maar a3i*nt als ket eerste woord van ket op-

schrift, liet is dan een aamv. voormamwoord,

moet onvertaald blijven. Voorts wordt ^\ be-

leefd sprekende gevoegd voor de woorden: xm am \

Q
(LjlOSn\ (Ui<ISn\ ni(W)\ m<H71\ T> CEjI \ en C-.dbVI w —

Zie de gramm. en verg. de Jav. gramm.

ach (hh am pa/n ao n\ zie *3<ew<w

QJ
(HY) OTf (HH (tCI fj\ n^«nvfitaiM^\ not rq (Kn oy (htj (hi

i O -

<k™\ (nxnoniKiifmanji^ en (cnniv^<tmi^9fn(tn(Hijf\

zie <KiittHWi(Hyj\\

<KYI 2 (KYI 2 0<lfi\ (van den grondv. ^utm/j) en

a~)2(H7Ji(*a^ daarn. ^*fhfq9fn»njf\ en ijro^uot

<k^x SB. beste len, laten maken, een

bestelling doen, met levering van de grondstof

door den besteller. — aSiiKTit<Kn9&noaj\ of

ajifrjtHh/rjiKTipicha^ een bestelling bet.ben of

krijgen, van den werhnan. De act. vorm

O n . O
18 Ong . KM Ml ? (H12 (K^J\ OJ <Y) CIm (KTl (HI t (Hl^\

iets bestellen of laten maken bij iemand,

terwijl men zelf de grondstof levert.—

^hz^aiziKicKvp of n^ihh(n!hwpichn/i\ hetgeen

wordt gemaakt (als het nog onder handen

is) ooJc hetgeen werd gemaakt op last van

iemand, die enz. — <c77^^2<»^2<n77?<k7<w7^\

of ci7Ti'yitn!Khri!hfnjncin/i\ besteld goed, WHar-

van de grondstof enz.

nri (kyi ori (kyi 09 \ (of ^/^^^ro^) SB.

het sleutelbeen , het schouderbeen. Eg.

(KYI 2 (KYJ 2 ^H 2 \ SB. halssieraad, collier;

00k volgens sommigen zva. iuhtKii<w)\ maar

dan een S. woord. Anderen benoqmen met

(Kh2!um-h%\ SB. iets, zooals een rijksdaal-

der of goudstuk, dat aan een koordje gere-

gen, wordt gedragen.— {cit^m-nii^miho^ iets

iemand bij wijze van kongkorong omdoen.

(Kjh2<KYi2 cY)2(Ci2 (kh fj \ SB. gekraai,

kraaijen van een liaan. — Zie ooh on\
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(KYI (KYI 2 (iSYIf) \ SB. partje, vakje van een

vrtwht zooals de djeroek; volgens sommigen

bep. van die vrucht. Verg. ojimw

(KYI \ naam van een insekt, dat vooral biji
aanraking een zeer onaangename lucht van

zich geeft, en dat schade toebrengt aan depare.

» Q
(KYIQJI\ S. *rri(ym(tJiji^ B. tot aan toe; tot

toe. a$2(Kh(8)(r8t(nji\ het duurde niet

lang, of.

(KYI 2 (Ml \ Chin. SB. wel benaming voor den be-

lleerder, den administrateur van een onder-

neming, bv. tot opkoop van tabak; voorts:

onderneming, landelijke onderneming. —

Verg. cu ^cn(Kn ban w

(KYI 2 (KYI 2 (YUI n \ SB. meedoen met iemand,

in iets wat strafbaar is of is af te Jceuren;

ooh zva. ajixmiruzaryi^

(KYI (KYI arUI (KYIfl\i £iitW(rSntrn(m^\ SB. ie-

mand aanzetten om het er niet bij te laten,

er geen genoegen mee te nemen; iemand

warm maken, aanhitsen.

(KYI 2 (KYI 2 (YUI (KYI fj \ SB. <uh i <vm (wkhti nsn \

S. <M2tHW!tnA(mi^i(Hi2(HT/l\ B. OOgholte.

(KYI (KYI an/j\ zie ttrttrviw

* «/

tf07<KW<n^r\ zie ^"^p

(KYI&&\ voorzetsel, dat dikwyls gevoegd toordt

voor de woorden: oti^^^o^n ^^®^ n

am(uab°\ zsniuitm,^ en (Wipr/j^ maar, doordien

de Soendanezen Jtet voorzetsel niet verstaan,

bepalen zij zich er niet toe het te voegen

voor den titel van een persoon die betrekke-

lijk het hoogste in rang is, en gebruihen zij

het, bep. waar zij het voegen voor as^ajiimjf

en tHpjtcKlJ)^ dikwijls als ware het een bloot

vereerende toevoeging aan den titel. Nog wordt

het gevoegd voor (hkch\ sprekende van den

profeet, en men bezigt ooh wel kortweg <m ok \

tot betiteling van den regent, maar de in-

landers doen het slechts van hem sprekende.

(KYI (Ul (HI fi \ zie G^tum/jw

(KYI 2 (CI (Ml [)\ (intHmxn mji \ Kw . zie het Jav.

wdblc. op ajno7iaj)A SB. bekend, alom be-

kend, beroemd. — azidcmdjuitn^ iemand of

iets allerwege vermelden of noemen; van

iemand of iets overal spreken.

(fl (KYI (d \ zte (£mtHi\ en tmtonw

(KYI 2(£l\ SB. geregtigd, geregtigd zijn tot

iets; het regt hebben tot iets ; iemand wet-

telijk vrijstaan, van iets. Eg. K.
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OSY]\ S. zva. 6-&d

Q2 • o
OSY) 2 \ zie (imfcrnw

OSY) \ I. SB. van, uit, van af, afkomstig van,

van daan, uitgaande van, komen of ko-

mende van, aan, in, uit, jegens, tegen-

over; dan, als, in een vergelijking . Voorts

unw\ om reden, omdat, door, door middel

van; wat aangaat, wat bet reft; ook als, bij

Wljze Van.— ani (Hi(hA(ur)(i:7)i)\ en asu an (cmaji an \

ter oorzake van, doordien, uit.— asn imams uit.

II. asris voorvoegsel, tot vorming van een

zegwoord, om van een pe?'soon of zaak iets

te zeggen, dat daaraan of daarmee toeval-

ligerwijze , onafhankelijk van eigen toil of

van dien van anderen geschiedt.

; III. «£>\ een voorzetsel, waarover men zie

de grammatica. — amafm-ris over dag. —

asn(ui2«sri\ *S nachts, 's avonds. — (isnfHuasn

(un\ regts, regter. — asii^(m}<Hi\ link?, lin-

\
ker. Maar in plaats van ^ot?^^i£??<n7^ n

1

en asri(n<H7)ap6^Ad(HTji\ ooh goel (Wi<H7)(isn(un(V)2

a r O
(Hl/I\ en (in<r)(Kll(M(3^2(HlJI\\

WP\ SB. zie! kijk! i". ah een uitroep; 2

als een toeroep, om iemand op iets attent te

maken of te wijzen; is hetgeen men toil, doen

opmerkSn, — hetzij een persoon, dier ofvoor-

werp, — digtbij, dan gebruikt men bijna zon-

der uitzondering asn^w Bevindt het zich op

eenigen afstand, dan gewoonlijk (tsn^w

OSYJ P \ zie asn$\ 2.— (isri^ ami Si\ zie bij cfnz anw
*

cnaSY)<>\ I. Chin. SB. thee.—- v^asn^ of &

arjasn{\ de drank van dien naam. — II. een

redewoordje, waarover men zie de grammatica.

OSY) o(§ ^&OJ)2 (YU)fj\ zie 6^ias7i^\\

asrn oasn\ zie ««j^^

OSY) O fl/YJ (HI fi \ zie asn cun <ht^\\

Q ....
OSY) oaui arm fj\ (Jr. jwOp, God prijzen

door te zeggen: er is geen god dan

Allah. P.).

a
asm P (E/t a*J)n \ (Ar . j.a^^O zeggen

£\ ^4^0^, d. i. lof zij God! P.).

s
zie asn 2 nsn 2 \\OSY) 2 P dSYJ 2 \ en (tm^thnts

OSm (§ ^\ zie asn-riw

asm 2 (§ ~&*s(M/)\ SB. hard bv. vangrond,van

de scJiil van een vrucht, van hout; enz.

OSY) (§ ^flsOX/) (&l /} \ Zie (ISlKKTIfE^W

asm (§ ~&k(lSY) 2 (U> \ zie <isw?<ow

OSY) 2 (§~&k2 (YUI/JW (FarfSliMiis SB. lig-

gen of rusten op iets, bv. van den elleboog

x
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op het boek, waar men met den elleboog

op ligt; worts iemand vast er voor hou-

den, bv. voor den die/. — emi6AtrUg(hnjf\ op

iets drukken; umand neerdrukken; met

de hand leunen op iemands schouder ofknie.

asn (E7i\ SB. maar volg . Reg. Tj. S. met

S^masn^ B. drek, excrementen van mensch

of dier; roest. — asn <cn cm i asn ? (*™p kippe-

drek. — asn ccn (lw (tin \ roest. — asn urn (un (tin

o<ht^ verroest, roestig. — «si-M7w^<cw^\

1. het luchtverschijnsel, dat wij een

vallende of verschietende ster noemen;

2. een soort kleine rups, met een groot

aantal pooten. — asnarnajia^iru^y aarde, met

behulp van den patjoel losgemaakt of

losgewerkt. — asn ten asn mam \ kopergroen.—

asncvmaSldtSis hamerslag, afval van het

ijzer bij het smeden, waaraan men de eigen-

schap toesclmjft, om, in een kolk geworpen,

dien droog te doen icorden; ooh (een oebar

Sawah. K.). — asn azn arnukyi \ S asn a?n ash arn iim/j\

B. het vuil onder de nagels. — asntLm^nma^^

zaagsel. — asnaznamaxtru^ S. asnaznapx^iruji\

B. het vuil, dat zich, bij niet voldoende

reiniging van het lijf, wel eeDS zet of

verzamelt op den navel.— ^a^i^i^itrnjj\

wel VOOr: amv^nji^iix cmvfnarrijfs en a^aruan^

astia7nrtiapiKn/f\ ons: voedsel voor de vis-

schen; in een uitdruhJeing als deze: hij

streJcte tot voedsel voor de visscken. — Verg*

j> (vjj (Knjj v

a s
asn (tin w — £ia7n\ SB. iets doorboren, door-

s

steken; een steek geven, door en door, in

iets, dat men bv. toil aanrijgen. — asnaznnithnjis

rist, bv. van aan een tali geregen visschen.

Verg. bij (i^tj^/vv

asn (&H (Ml fi \ SB. koel, koud, bv. van water,

of van iets, dat men koud heeft gemdaht of

koud heeft laten worden; voorts van geld:

op zijde gelegd. — oanasrHcnaji^AM^ vochtig,

zoodat het vloeit, van papier. — asncnoj}^*

Snans onbekommerd, zonder zorgen, bv. van

een handelaar die zijn modal heeft terug-

betaald, of van een landbouwer, bv. in tegen-

stelling met een vorst. — amaznw^wy^ van

een woning : als uitgestorven ; van een plaats

ofstad: doodsch, stil.— &y <*»<&&> to <m too

a7n(M^t<ri(W(najn'r)(iJ)X7n' (MntofqMfiMViWKM

ajixnu&its (EnoJi^^k(tqji\ ajiiuajiJi^ajn'rii^amto

aQi(m<ruapm\ spreekwys, waarvan dezinis:

als zijn toorn bedaard is, breng dan voor

wat ge hebt te zeggen, opregt en naar

llil* ;a k
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waarheid, opdat hij niet toornig worde

en ge moogt krijgen wat ge vraagt.

OSYI (UT) QXf) a \ SB. de zwaarte van twee uHuiasnjp

om een gewigt aan zilver uit te drukken.

Voorts Jiet gewigt van 15 5
/8 centen of 1

/8

hatL Bij den goudsmid naar het schijnt ook

benaming voor het gewigt van een oude duit -f-

een gedeelte van een in vieren gesneden halve

cent. — Verg. w^dw^i^w

OSY) 2 KM \ SB. 1. te, al te, bovenmate, over-

matig, al te zeer, zeer veel.— 2e hulpwoord,

om iets, in een gezegde, te doen uitkomen.

Zie de gramm. — a^heasmnhkma-np dikwijls

nog gevolgd door (ismmh\ erg plage n, kwel-

len, leed aandoen, hartzeer veroorzake^. —

<S» (£}? afng (cm^pi(hnji\ gekweld, hartzeer ver-

oorzaakt worden door iemand. Be act.

vorm ontbreekt.

TOO\\— (Ki(jp\ SB. een schuld betalen, af-

doen; op een schuld afbetalen. •

—

-<Knasn<c)\

ook Jig. bv. van de onkosten, verbonden aan

het bemesten van een stuk grond: terug be-

taald worden of vergoed worden , door het

meerdere van de opbrengst.>— (m^-ntrnp

mvdsv. een veelheid van sckulden afdoen ; een

schuld afdoen bij gedeelten, op een schuld

bij herhaling afbetalen, tot dot die geheel

is aangezuiverd.

asnd?f\ s. <Q<*n\ cifn(trn\ en aj}(m(Kri\ B. knie.

Verg. xmnmruiji^

aS71.CC) dJi ft \ I. SB. niet langer druipnat;

pas beginnen droog te worden ; nog door

en door vochtig, bv. van hout, gewasschen

kleeren enderg.; ook [zva. *^<^p Bg. K.) —

Miap(Qi(hnji\ een sawah niet besproeijen, op

een sawah geen water brengen
;
gras, dat een

zeher gewigt moet hebben, voor het te wegen,

op de soendoeng te droogen zetten. — II.

SB. of B. afgedaan, afgeloopen; het wordt

verklaard met GAcrmMnw — (ki isn, o TJiasn an"°12&

i(isn/i\ of Mtisntp<M^\a>aasnji\ zva. ojkui

CYa.
HOI T) [9JI .1577 fi \\

O
OSY) 2 QZ) (Eft (Eft ft \ zie bij (p<&i G^p

OSY)^ (hen ft W — (me-.*™^ SB. klimmen op

of in iets; tegen iets opklouteren; opklim-

men in rang; omhoog gaan, rijzen van

den prijs van iets, van een vlieger, enz. —

mi n^i cotton fjS mvdsv. — aae-unaa^ Opklim-

men, opklouteren naar iemand of iets;

naar iemand of iets toe klouteren; iets,

zooals een berg of steilte, beklimmen; over

iets heen klimmen.— ^^^.mj^n van een
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djampe ofdbwa.zva. <&iasn$\ en van iemand:

bedreven in of geheel vertrouwd met de

djampe 's; ze meester zijn, zoodat ze altijd

effekt sorteren . Voorts van handel en han-

del drijven : zva. a*<™i\ en van iemand, die

handel drijft: geluk hebben met zijn han-

del, an^itfn2(hn/i\ een prijs (het leostende

van iets) verhoogen ; de belasting of regten

die van iets moeten betaald worden opvoeren.

OSYI 2 &^anj) ft\ ante- njij\ zie it,mvf(oiinAjf\\

Off aSIl OUJI \\ - tsrt «Ji <*l asn aj) \ ook asn (Vi rn asn OjW d \ on,
'

^-~

geen rust hebben, ongedurig zijn, zoodat

men het nergens kan uithouden; ieder oogen-
j

blik van zijn post loopen.

OSY) 2 (U) \\ — <*ai<6>\ SB. naar iemand of iets

gluren, door een opening, bv. in de bilik,

door een jalousie, enz .
— «jm6-si«5m»o\ gluren

en loeren door een opening.

\ I. zva. (tinfcKhnp en ^-^ *• a. z.

bv . Van aziajiin/iw QJMsnajnofi\ Ook zva.

(K^6^(tqjj6^A(Kjjj(m\\— 11. (*5
^

(L/3

jp
(right, right-

hand. Bg.) ong.— amasnajti\ S. (bhxna
!
njf\ B.

aan den regterkant, regts. — asruKnasy^^

of (Kia^nasriajn\ S. asn(bhxno<i^\ of mash kn an^\

B. regter, regts.— (Knanaai an am asnajnijida^js

zie bij . <n(xriM\\— anasnajns S. aha7iaa^\ B.

regts, naar den regterkant bv. kijken. —

a o
fn an op an (isncuns zie <n<wm\\ — asn am asnajntutg

ari/l^ S. antashcciMitaajis B. regts, aan den

regterkant van iemand of iets. Zie ook asn \

111. — In plaats van ^^^ schrijft men

OOk Wel asntamw

QSY) (isn (Kl n\ I. S. 9aiaMasnjf\ B. kunnen

uithouden, kunnen hebben of verdragen,

kunnen volhouden, kunnen uitstaan.-

—

(3-i^.tTT) (e>i 2 dj} 7ui(un/ho/}\ ook: dat kan ik met
s flit <-''<

volhouden, dat wordt mij te duur.

II (hihh(htji\ SB. zich weerhouden iets te

doen, zich goed houden bv. om niet te

schreijen; van iets, zooals de poot van een

tafel, het blad van de tafel dragen; iets

tegenhouden in zijn vaarl, bv. een wagen,

die van een hoogte afdaalt, zulks opdat het

dalen langzaam geschiede. — (Himn»ngMtn<m^\

zich geweld aandoen, zich bedwingen. —

aw <un pi nap aanbeeld. — Verg % asn <m,m.anj\^

OSYI (Ull 2 (Kl ft \ SB. zva. asnasnajmaqarij\ zk

hieronder. (HitSntanji^ een toestel zetten,

plaatsen, enz. om een dier er in te van-

gen. — (Kiiunepitm/is yoor een dier, om het

er in te vangen, een asn asn am ? aatmji plaat-

sen, zetten, enz. ook iemand een strik spannen,
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a O
een kuil graven. — .™™?**^^^*j£*g»

^fhn&pianasns enz., al wie een kuil graaft

voor een ander, enz. — iMfumwjnap een

asiiiisnaQgaq^^ *tap, vai
->

enz '
zetten °f

plaatsen ; een vogelknip ergem hangen ;
van

em spin: hoar web spannen. — asnasntunt

marys toestel of werktuig om een dier

in te vangen; val, knip, stap, fuik, enz.

aSYHVYJ (Klfj\ Knr^tHTJls Of i>na?(Kijs. SB.

jaar.- m^ncpm^t slec^is in m""*?^^

maStM^ dit jaar of in dit jaar bv. ster-

ven er heel veel menschen.

OSYJ (UH (HI fl\ Mai.— i<^<un<mji<3^*ufs zie on-

der asn&JicHijjw

OSYI (UT7 2 \\ <M<im2\ SB. tvater, suikerrietsap,

peujeumsap,ookloodkoken. Zie ook arnfut^w

asrj(urj\ SB. droog; verdroogd. — asnon^vrp

<UY) 2 (UH (KYI ft \\ — tint nun *<np zie an <&n <*w^\

^ o o, o
<bMa£H»rnji\\ — Voorts am asn 2 <un amp ZVa

O
;nn am an am /i\\

(15), <J<

OSYJ 2 (UYI 2 (KYI ft \ I. zva. am ? am 2 am/f\ I — II.

SB . een soort werpspies, waarmee 0. a. wel

op herten wordt gejaagd.

OSYI 2 (UH (Ml ft \ SB. uitsluitend gerigt zijn

op iets, van iemands gedachten of gemoed;

ook (zva. K7iM<ruji\ K.). Het u het Arab.

woord: j^a^.^

(lSY)(Lm\ SB. vaatje grooter als een pipah en

zonder buik. — Verg. ojku%\ en ^w^ot)*

Batav. Mai. tahang, emmer.

OSY)(l/Y}\ SB. stijl, paal, mast. Verg. *SWw

:i$i<uhr.ntn Minns vlaggemast. — asn<vh(njiHM\

mast van een schip. — asnaJhc^tqiLn^jis de

stijlen, die het afdak van een huis Schra-

mm. _ (is7i(un(ui2(i-nj^ droog van dekeel. — cren. — tun (L7i cm cni(if<; % \ Zie bij rm.i^w

^A^ iets, dot bijm droog is, geheel
|

<M anjj\ &.niet, neen. ^^^zkbij™^
i

en al droog maken; bv. een uitgespoelde
j

OSYI 2 (tnjj\ Kw.— ^^taap Kw. zien. — ™

Jlesch, waarin nog eenige druppels hangen,
j

bv . door die op den kop te zetten en emigen

tijd te laten sfaan, of wel iets zooals een

zakdoek, die nat werd, maar reeds weer zoo

goed ah droog is, - door dien bv. voor het

vuur te houden, Verg. aajfl?^*

ki2(hijj\ Kw. zie ihjiasus en aldaar ook <u\om

<m~..ittntv)\ ZOOmede hianan^wrj vi w — ah 2 asm

&n/i\ S. 119 ru axis P. 3i(&(r8i\ B. zien naar

iets, zooals een vertooning of naariets dat%n

het openbaar te zien is. — ^w^^ffl^**'*

ad *muyi^ paardententoonstelling

.



300 asr)0fiarn^\

+

asna<l\ SB. landbouwen, den grond be-

bouwen ; ook huiselijk, bep. in dezen zin dat

men er van houdt te huis te zijn en wat uit-

tevoeren en er niet van houdt rond te slenteren

en niets uit te voeren. — asn -n cm \ mvdsv.—

ok inji asn an \ landbouwer, boer. — anasiiasnans

of cK\asnci5)}<^iKi!>aji\ iemand, die zich met

den landbouw erneert; de landbouwers,

de landlieden.— <w» z <vi am asn (kkwi *o^\ toover-

gebed om aanplantingen te doen slagen.

Q a
OSrt (Hl\ zie asrts I.

asn (HI \ Kw.zva. <hrnni\ en zva. -n<r&\ waar

dat den zin heeft van schade, verlies, enz.

(Skr . toenna, gebroken, beschadigd, enz .
—

Jav. wdbk.)

asn (HI P \ SB. land, landstreek, gewest .
—

asn an % oj) (ich\ een land of het land aan de

overzijde van de zee; de overwal, een

ander eiland. — Zie ook m asn \ 11. en verg.

het volgende woord.

O
asn (HI 2 P\ SB. aarde, grond; aarden, van

aarde. — azha^asnant^ aardewerk. — Verg.

het voorgaande woofd.

asn (HI (HI n \ S. <£!(u\ B. nog onder handen,

nog niet afgewerkt weefsel. — anmanp S.

(M(u>\ B. weven.

asn (H) (Hn /} \ het den voet of de voeten neer-

zetten. — anan^p S. o^^-^Kn^N B. (van

een aanzienlijke) op iets den voet of de voe-

ten zetten of plaatsen; op iets trappen; op

iets staan, bv. op een tak van den boom,, waar

men inklom.— (Ktanasnanji^ mvdsv. (herhaaU

delijh op iets enz.)— asniiuicrn^as?t^ihrn\ niet

ferm of flink de voeten neerzetten, maar

loopen, zooals iemand, die niet op zijn

gemak is, omdat hij bv. vreest onverhoeds te

worden aangei alien. — (HiM(Kn^inri(unaa)(iJi\

Jig.: twee posten tegelijk bekleeden; ook:

twee heeren dienen [niet in- den afkeuren-

den zin van onze spreekwijze) . — asn asn on am

aajl^ alles wat men gebruikt, om door er

op te stappen o/op te gaan staan, bij iets,

over iets of in iets te komen; van daar

ook wel VOOr cmiiruttmcrryw — <ru ojiioji op otli

/a ......
ajnasnanam^ zie Olj fruojiw

asn (hp (vm
ft \\ — ™&*™p SB. steken, gesto-

ken zijn bv. van een paal of stok in den

grond, van een naald of speld in het spelden-

kussen, van een wig in het hout, enz.— an an

fcng(hn/f\ iets bv. een paal of stok in den

grond steken, een naald of speld op of in

het speldenkussen steken; enz.
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OSYI (Kl ~&k P \ B. zamengesteld uit (isnanjjs en m t *

Zie voor het laatste het Jav. wdbk. — astiM^*^

wordt door den Soendanees gebruikt in den

^ C) a
Zin van (uaziw Bv. <cnri(Hi^k%apiii.i%(unt(iJi<ui<ui

-rKMjjw (Jav. (isncm^k^s onafgebroken, on-

ophoudelijk, gedurig, bestendig, steeds).

OSYI (Kl *JI\ Jav. zonder ; slechts in verbin-

ding gebruikelijk . tisnon~j(Mttaji\ onschuldig^

ZOnder SChuld.— asn an ^i /utirCi xn imjf\ talloOS,

ontelbaar veel.— azpxaasnan-ui(Gixni%\ spoor-

loos weggeraakt of zoek geraakt. (Het

cmccri%\ is het Mai. lebih, meer.) nsncm^i

(U)tH71^k\ zie (WKHTI^A* OStllKJ ~1 Tl <U) MJf \ zie

mew'* asntm^iomrnvis zie anifniuiw

asr)(Kl\ S. asrtSiajiji\ B. teeken, blijk, zigt-

baar bewijs; handteekening . — ^^ S.

(kiS)oj)ji\ B. (v. e. aanz) iets teekenen,

voorzien van zijn handteekening. — wan

6,iA<H7fl\ 8. (Hii&M^M/fs B. mvdsv. (meer

dan een stuk of, maar dan *nw ook goed,

een stuk. op meer dan een plaats) . — an an aw t

anjjs S. an<&£atan^\ B. blijken geven van

iets, doen blijken van iets; ten blijke v». —

2tosn<OTN 8. en M«sri<&oj>ji\ B. slechtsgebr.
CJ

aan den voet van een brief: zva. mm en

asn(8iaJia\i — asn an ash azi an/)\ S* asnan6^ACM\

B. getuigschrift, attest. — an wxni xn anji\

zva . MtHiw
CxJ

(1577 (HI \ SB. draaorstoel.— asn an<w an/t^ hetz, —
Ob al

otm\ een tandoe dragen; iemand in een

tandoe dragen. Verg. (k©j^jm\\

OSYI cri (HI \\ — (Kirn (mi \ SB. klaarstaan met iets,

1 CJ CJ

ook met de handen, om iets op te vangen,

te vangen enz. •— m^mw^v iets ergens

in, ook in de hand of handen opvangen.

(Ki(n(}ri!HYig(HTj)\ iets, ook de hand of de handen

klaar houden of ophouden om enz. Verg.

asn (ZxJi ? w

asrj(Kl\ SB. hetgeen men ergens tijdelijk

laat, neerzet of neerlegt, om het nader-

hand te gaan halen.— a^ajv, iets tijdelijk

ergens neerzetten of neerleggen om het

later weer terug te halen; eenige verrigting

tijdelijk laten rusten, tijdelijk staken;

iemand, van wien men in een verhaal spreekt of

vertelt, tijdelijk of voorloopig verlaten, om

naderhand tot hem terug te keeren. Verg.

a3cnl<mp\ — «sijg>*2^ als dienstplichtige,

en zonder betaling een last transporteren,

van het eene station naar het andere.

—

an an oniony iemand bv. een zieke, of iets
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met dragers, die in heerendienst uitkomen

en bij ieder station verwisseld worden,

transporteren.

q a a„ . a o
OSY) (HI P \\ — anan^\ zva. mom w — ita an ^ nn anjj\

liggen op lets, bv. van de steenen op het

deksel van de mand of pot, daar men ze op

legde, om het opgeligt worden van dot dehsel

te beletten.— antKi^anitanj^ zva. hricrhafriganps

m asn (eji -J? asn an % zie uri t&i .J? w - am asn an % \ zva.

a„ » o a » a a .

am asi i crti w — kii asn aa (> arn an \ zva. »™ <*>» '«i
$
ap''rl

mj\ of turiKpnriamtM^ d. i. onder een bergval

bedolven. — Very, xnanm ti^iaman^

asri (Hi P\ SB. slaperig.

OSW (HI 2 (Kl
J)

\ of >i5w ^ tpitn^ SB. degeen o/

hetgeen, als onderpand voor de nakoming

van een verbindtenis, in iemands handen

gelaten wordt; onderpand. — :'°^/*a^ N

voor iemand of lets als onderpand dienen;

ook: (goed op krediet koopen, tegen onder-

pand. K.) — aachmi>at(mji\ iemand of lets als

onderpand stellen of geven.- m^ <*™jfif <*yi*

noodbrug. Verg. cmrnasiw

— i (Hi r

CJ

niet voor ieder dag, op gewone dagen weg-

Sn2(tfi2(Hl
fj\

SB. zondagseh, zondagsche,

geborgen en niet gedragen, van een ofander

kleedingstuk, bv. een baadje, samping enz. of

wel van een stel kleeren. — mimjm^v iets

ergens leggen, neerleggen, plaatsen, depo-

neeren; ook zva. *zk&i ^ji % <un imji\ en dan ook

S. met aqjifUJi ~»<W7/T B. amandanajiamx

SB. verdenking koesteren, achterdocht

voeden. — angpidpian/j iof rnzanzanjA 6^*

a ... a OOO
aji%<un(Hiij\ zie ulj a^w

—

asm asm ant pyanjp

het weggelegde, iets, dat of hetgeen werd

weggelegd voor iemand.

OSY), (HI (HI (I \ zie «5w«™

OSY) (H) (HI {) \ naam van een vruchtsoort, die

tot het ramboetan geslacht behoort. In het

icestelijk gedeelte van de Soendalanden wordt ze

n (eji asn an aih ? an an n \ ook wel ^n pi asn an an auift \

genoemd, en verstaat men onder *^£W<r

de vruchtsoort, die oostelijker nrtmasnaofls

heet. Rg. K.

(ISY)(H1\\- anali^ SB. planten, t. w. de pare

plantjes op de sawahplanten.— an anani 2 an/fs de

pareplantjes uitplanten.-«sn»A c"n^\ Jav. zva.

OO
<K\j -

OSY1 (HI (HH fl\ zva. (8ic$ruKj\\ Slechts Soend.

CJ <J(

indien verbonden met de benaming van een

*wijze van tandakken. Bv. asnanam^igai.idajijjw

asn (H) (HH fl\ I. SB. hoorn van een buffet, hert,

geit enz. — nsriantKnanjs hoornen hebben.

—



(a)
Ui

IT asn<Ki(Mi(mMi/i\ (maar asiipiamjis hier het

Jav. rtsr)(K7*o^N wijze van handelen, iemands

manieren, wijze van zich voor te doen in

den omgang; wellevendheid, wellevend).

—

de door de wellevendheid voorgeschreven

manieren of wijze van zich uittedrukken

en te gedragen tegenover hoogeren, ge-

lijken en lageren. — ^{^^^/^^S^

(pajiitmjx hetz. — en hierin is ^g?*™7£?<^*™y?

waarschijnlifk het Jav. '^Jg^^frfflT rang"

orde van Jiooger en lager. In het Jav. is

mi an eaiaaiKn i)\ zva. manier en wijze van

zich voor te doen.

OSY) (HI (KYI f)\ B. voor *a? <eji ^ n ook voor

(J JI
cf '

op asnoaiKnjiw— ffiMa<n^s dat in de Preanger

ong. w, — in het Buitenzorgsche (Bg. K.) zva.

^^*—™»OT^ zie ""HFM" IL

asr)(K)(Kr)/l\ B. en BL. de gouden naald,

CJ <^f

die de aanzienlijken bezigen voor het door-

boren van de ooren van een meisje. Be

Heine man gebruikt een gewone naald.—

&®*sijW zie "vara**

en op Tjiandjoer ^Qm-m^ B- <$* ooren
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doorboren, ten einde oorsieraden te kunnen

dragen. Zie ook MiMttrn/j*

en OST) (K) 2 (KTJ/JW — iqim^i<Knjf\ SB. een

buffet of rund den neus doorboren, om er

cervolgens een touw door te doen. Zie ook

toKru^dmimji^ — ?li ^^ am <tfW0 \ pnem of

pen, waarmee de neus van een buffel of

rund wordt doorboord.— Verg. oat^r^zw

OSY) 2(K12 (1ST) n\\ — fnz^nt^^ SB. een buisje

ofkabaai korter maken, door er van onderen

een stuk aftenemeo; gedeeltelijk ingezakt

van een graf; korter geworden hetzij door

in den grond te zijn gedrongen, hetzij door

van onderen te zijn afgerot, van een of

meer stijlen onder een huisj voorts: van het

voorzien van een bedog ofderg. van het handr-

vat, dat doen door de bedog of het lemmet

in het handvat te drijven dm. zonder

vooraf een gat te boren.- ^g^^'W

een kind of iets met kracht neerzetten, bij

het lezen of spreken sommige woorden of

gedeelten van wosrden sterk accentueren of

er den klemtoon opleggen ; het hecht of

handvat van een bedog, mes of derg, met de

onderpunt ergens op kloppen, ten einde de

bedog of het lemmet er in te doen glijden. —
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tmganta^itpn^im^s bij het gaan zitten zich met

een smak laten neervallen.— amaSiifizasn^

vallende op het achterste teregtkomen.

asn (K1QJ1 ()\\ — <mtkt.ui/i\ SB een vloo, luis

(J <U( U' Jt

of derg. doodknippen met de nagels.

&SY)(H~l\ ofasnasnobs 7 SB. wijze, waarop

iemand zich gedraagt of die hij volgt bij

het bestrijden van een vijand; iemands houding

en bewegingen bv. terwijl hij te paard zit.>—

•

2 . (Uiasn ab\ zie (&H. ruj n\

(ISY) (HI \ SB. iemands partii, dwz. iemand die te-a
gen hem is opgeioassen of toaartegen hij is opge-

wassen; de wedergade zijn van iemand of iets.-

mw\ iemand of iets vergelijken met of in

de weegschaal leggen tegen iemand of iets

anders. — »n »pxn o-njf^ iemands gelijke zijn

of iemand evenaren; de vergelijking kunnen

doorstaan met hem of haar ; de wedergade

zijn van iemand of iets.— an Si aw zmjj^ bv. de

twee hanen, die men met elkaar wil laten vech-

ten, met elkaar vergelijken, om te zien of

ze gelijk Staan. \ouiasntHi\ of [OJiasn an <& (Hin\

tweegevecht, duel; vechten man tegen man.

cm (hi (hi ap\ personen, dieren of zaken onderling

vergelijken, om te bepalen welke tegen el-

kaar opwegen, elkaar staan of gelijk staan.

aSY
fl /^^ — *^S

N ^' iemand °P staanden voet

de deur wijzen; uit den dienst zetten of

jngen; iemand uit het gezelschap stooten

of verdrijven, uitstooten.

a
(ISY) (Kl \ SB. collectief naam voor Europesche

muziek, strijk- en blaasinstrumenten. Het is

een afkorting van het Jav. ( asn i-m <w»,\ Port,

tangedor, speler, muziekant voor Europe-

sche muziek. Jav. wdbk.)

QfJ (1ST) (HJ 2 \\ — (nasnanzaas S. asrianaia en o^n all ?

fcig?(hn\ P. dsn(mtrui(Hi\ B. het iets zien van
*u

n B. end. <nanaog\ S. (Hiiciru/j

van zich zelf sprekende tot een meerdere, ook in

geschriften van een mindere, dan beleefdheids-

halve tegenover hoorder oflezer. — wain am $\

(in de dorpen soms het B. woord) is ook P. en wet

niet van zich zelf maar van een ander als men

(rjaaam* niet mag gebruiken en Mianavi* te

hoog is. (Maar het schijnt dat dit onder-

scheid tusschen (Hia^(Wjjj\ en £i(ui2(£ni%\ niet

altijd en overal wordt geobserveerd, en dat

de twee P. vormen door elkander worden

gebruikt; terwijl aatntart^s ook somtijds ge-

bezigd wordt eenvoudig als een wat minder

hooq woord dan ao^nrSw j — SixmrSi\ B.
* <r\j J (f\j

(sprekende van een aanzienlvjk persoon) zien,
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iemand of iets zien, naar tefc'zieo, op iets

£16H. — <Kn<nasn<Hit\ o. fKnebnxnnaaa^y en

ihrn(cntuit(3?{\ P. (als boven) en <mnt>nxnri^\

i

ft (tsnonasrita m^ onzigtbaa'r, 200 iw ge-
*" <K^ a^/ ^'f D

schriften .— *?'»^ «? * «•»^ N #. iEji<ut«n2^<unMji^

P. Si«narviMJion^\ ooh geschreven cmxn rSnuui ffo^N

P. zijn blikken zoekend rcaar iemand of iets

laten rondgaan, er^ms ofm e^rc rigting ofwel

over iets. Ben ander MfcunAit-uiHTjfs het P.

VOOr cmrvumi chi/j\ zie dot bij ten ru im^wm <^ cm

Mttmltcm^ S. iSiiUfim^ainton/i\ P. cmctTxrw

itfndiHTjfs P. iets aanzien, naar iemand of

iets kijken. — a^^^oa^^ £i<u?to*t

ttfttt(Hiji\ en (&!io<mcr8i<hfti2tmp ten behoeve van

iemand, voor iemand naar iets kijken. Een

ander *»£r«i*8tf?i*nf> het B. voor aaaSirS

tmQtmnsziedatbij mtru^*-*!*"*!***™*

I

<^s of i^™™™™^ B -
tetgeen men

voor oogen heeft; vreemde vertooning,

vreemd dingo/voorwerp.- Verg.bij^t^

asWflCM&\\— mm»> ^ van een paard: stei-

geren, op de acbterbeenen gaan staan;

w*?,^- t?a» <?*» hunstenmaker: op het hoofd

gaan staan; met de beenen omhoog, op de

ha^<fon gaan loopen. —•
Mta9*8i«y s een

lange stole, bamboeofpaal^bv.eenvlaggemast

oprigten of planten. — Verg. *"§^'"l*

asm {.chci (ten n \ &P. c^m.^insn(.(fn^riji^ men-

schen, die geen trekvogels zijn, maar

blijven waar ze zich eenmaal vestigden.

Tegenover de *k<vim nsn (cm cmij staan de «* «a,

asn (Hi (HVfl w — (M(Hi<KTiji\ SB. klimmen,

stijgen bv. op een heuvel; en van een weg

ofpad: klimmen. — <is» cm imi cmj\ plaats waar

bet klimt; een pad dat klimt.

OSY) (Hi (KYIfl \\ 1. SB. zegen, fortuin o/geluk,

dat iemand heeft of niet heeft met iets.—

2. zva. asi19
ff)

^

pan,asYl (HI (KYI fj\ 7. SB. c^^MiKnp een spa

zooveel als men met duim en voorvinger

kan overspannen.— Verg. cutak i emi rvijis ojkkh

cmtcmyix enMiS^ruji^—II. Mai. ^^*™T

ergens op wijzen, met den vinger wijzen

op iemand of iets.— ^"S^g^SP elkaar

wijzen op iets.

OSY) 2 (HI 2 (KYIfl\
wztmtcrnip zva. ^^"^

metde vuist slaan.— wi«w?^ mvdsv.

(herh.)-<&™s™*™'<™Jl s *"»» flS«rS|«jg}»giv

voorts an'tMtMij nog: schoppen met de voor-

beenen van een paard; ^stooten o/steken

0$Ms-t- '"^ :

$i:

- € ;
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omet een bajonet of speer. — (mg&mtfniim^

een bajonet of speer steken bv, in iemands borst.

(HJKrui/jw — (U^cwijis SB. alles, wat

men plaatst op een ingeslagen spijker, een

ajKMgunjs en derg., om die, door middel van

slaan op de panoendjel, diep in te drijven.

OSY)2 (hp 2 tfUlf/W — (Hiz(m
? (ru)ji\ SB. hard

naar buiten loopen bv. uit de kdmer

;

vooruitschieten, voortrennen, het op een

loopen zetten, terwijl men het bestijgt of er

zich opslingert, van een paard; ook {van een

paard: door over den ondersten boom,

(de bovenste was weggetrokken) van het vak,

waarin hij staat, heen te springen, ont-

snappen uit den stal. K.) — asn 2 asn ?m ? ,ix?m n \

opvliegen tegen de tralies van de kooi, om

er uit te komen, van een vogel. Verg . asm

asti 2 <~n 2 (*k 2

OST) (tp \ naam van een boom met langwerpige

bladen, kleine eikelvormige vruckten en wel-

riekende bloemen (Mimusops elengi. Eg.).

(hp \\ ,— (Kioh\ SB. MdvjtKs hetz. of wat

mooijer woord: met de voeten bv. naar het

zuiden, van iemand, die ligt.— (uasnith(isnim\

liggc, met de voeten naar elkaar toege-

keerd; worts mim\ SB. vloeijen of stroo-

men bv. noordwaarts, van een rivier; en

een gevoel van wrevel en wangunst voe-

den jegens iemand, omdat men voor den een of

ander arbeid, waaraan ook frij moest deelnemen,

alleen moet opkomen.— asrjm ;ci (m^p naam van

een onderdeel van het inl. weefgetouw. •—

asn
;

(th(ti2(Ki
;}\ S. asrt2<rito*:aji2(hnji\ B. voeteneind

van een bed, rustbank of derg. ook van iets: zich

bevinden aan het voeteneind van iemand.

«/

OSY] (HI \ naam van een waterbioem, die slechts

II Gl
in sommige streken wordt gevonden; ze getijkt

op de tjampaka.

&SY) (HI ft \ Kw. (Hl(hqjl\ S. (HI Tt g oji Q 1 P. (ET-rKHll-ZfiS

B. (van een aanzienli/jke) vragen, een vraag

doen, iemand een vraag doen.— ^^i^S?

O a n . ,

(Hl)\ (HI -n 2 CM 2 (Kip (ESI T) Mil -^? H112 (HI,p lets YY&-

gen of informeren, naar iets vragen of

vernemen, aan iemand iets vragen. — asn

&i<-n2 0j)jis P. vragen, een vraag doen.

—

aji(Hi(hqjj\ S. ajMHi-ngoj^p B. Vra8g. astiasn

w\Jl\ S. nsnasnnrizajifls p m oji (ui *9i tun ^^^^ B.

vragen doen, naar allerlei dingen vragen,

vragen aan velen. — an§Qjj6^AiHi^\ SB. een

vrouw of meisje ten huwelijk vragen; een

huwelijksaanzoek rigten tot een vrouw of

visje . Verg . ojw^w — ojkm <htj\6-yn<m .7 wat
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tot onderpand gegeven wordt bij een hu-

welijksaanvraag, bv. een karembong. Verg.

(L/t (TL1 IE/I \ en mi (Ejiw ?\\— ihnihn(hnji<hcngtHyi\ ofw

O a o a O
(hq/iihniHyi'tfntiMi/i^ o. m^iw^tEinriiHw^afniMijl^

of tEitLvrKtrn^HttonHii^ B. (van een aanzien-

lijke) iemand of lets door overal navraag

doen, zoeken; iemand herhaaldelijk vragen

naar iemand of lets.

(HJJf ^\\ — iffiim/j^ SB. iets aanmengen

met water', wijn of welke vloeistof ook.

(ISY) (HI (&) /} \ ong. nsnari^umjf^ SB. Gouver-

nements aanplant,— asnan^jangi&s de Gou-

vernements koffijaanplantingen.

OSY) (HI om\ SB. kracht, sterkte, lichaams-

Q
asYt

krachten.

OSY) (HI \ Jav . tooverij, betoovering . Jav

.

vodbk — c-.tnjiQ\9h\ tooverkunst.
Ofi (1

(&Y)(H12W— (m£nt\ SB. iemand bv. een afge-

treden wadana, niet kunnen vergeten, zoo

groot waren zijn goedheid en braafheid; voorts:

iemandniet uit de gedachten kuimen zetten;

zoo'n indruk maakte zijn (hoar) scJioonheid.

/n0SY)(H12\ en gew. ^asntqa^nahts SB. van

bamboe gemaakte maud, met een deksel

en doorgaans op een voet.

QSY) (HI dSYJ \ en asniibiisntaJij\ Zie «sw«5^n\

asm (Hi (Hi [j x zie '3^*<*ji <Hy^

a/n\ SB. daarbij, en daarbij, terwijl, en dat

terwijl; ook zva. xsnosnw

OSY) ni\ I. SB. een nagenoeg vlak, bijna ho-

rizontaal loopend of niet voldoend hellend

dak hebben, van een gaanderij, een stal en

derg m
_ n. SB. niet, nimmer, nooit. —

(is»ni(3iMoojs nooit van zijn leven.— III.

Kw. o. a. (zva. tuahw — Skr. tara, helder-

stralend; zuiver; hoog, van een toon -in

muziek; een ster. Jav. Wdbk)

aSTTTjA (Ki^t^ Jav. — ttn
rri\ iemand iets voor-

stellen, proponeren, in overweging of in

de keus ^even. Voor zoover mij bekena\ in het

Soendasch slechts gebruikelijk in de spreekwijs:

£iz to -$> aSii cm (vm anp SB. iemand totaal ver-

waarloozen, naar iemand hoegenaamd niet

omkijken.

asn 07 \\ MTj^ SB. iets navolgen; den naam

ontleenen aan iemand of iets; en van een naam:

die zijn van iemand of iets. — cmn^imn^s

gelijk doen of even zoo doen als een

ander; iets nadoen; in zijn kleeding iemand,

bv. een handelaar, nabootsen, dwz. zich

kleeden, zooals een handelaar doorgaans gc-

kleed is. - imniiimjfs zva. ™^ en ook wel
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a a a a a a
ZVCb. (HTYICHTTIW (HI ni g thQ<ri g (HTj

f
\ ZV&. <H1 ^Tj HO

nrtw {flsn-rizpriHTji\ B. VOOr aJitrSiitqiHi^w Reg

.

Tj.)— astiasnnit<HT/is navolging, nabootsing.

dj QSY) OTI **>? \ S. Mrt(Vi(nji2(hnjj\ B. — (cncuitnasn

*]^ > S. — -n&HHUMirvntHip B. stiefvader.—

rt^7ffA^«5r?^^r7\ S. (iw(cri(HTi(V)(ru2(Hi/i\ B. Stief-

*

moe&er.- 6-&on ay (may^n S. (Ut(tsn(Hii<v)(nj}2(Mj\

B. Stiefkind. - <W.<na nj asn/rj t> \ S.oJKn&tffnnKH-naji

(ru2iHiji\ B. stiefbroeder, stiefzuster. —

(3^A.(K7i(qnmfq-r)\ S. c- clu mi <uj iru z an « \ B. stief-

grOOtvader.— (wmj)(ui<nasiinjasn(nni\juiaans zjj

die nog" (vJiorvjmnsiKrjni , nog (LJj(i\ja^(cnaji\

zijnde, enkel door het huwelijk van hun

wederzijdschen vader en moeder in de be-

trekking van halve broeders of zusters tot

elkaar gekomen zijn. — Van wnj/aji^asti

(^asn^iMj}(mji\ die aan elkaar getrouwd zijn,

zegt men met een spreekw. fl3/rL?o&^n ? e?v\
co

OSYI 2
<rn 2 \ SB. of ajna^j(ts}i2ni2\ een soort van

lange kiel, zooals o. a. gedragen wordt door

de mannelijke bedienden van Buropeanen en

ook wel van regenten. Buikband of gordel

worden over de tbro niet gedragen. (Toro,

Port, tronk. Jav. Wdbk.)

OSYiniow _ (Hini^s SB. aftrekken, een getal

verminderen met een ander.

&nnj9\ SB. inzet. Mai. petaroeh. — asnasn

Tiftuntmp wedden.— annri^frmanjjap^\ he fc

leven er aan wagen, het leven op het

spel zetten.

(nasYi<rini9\ s. eL<mnjy\ B. spoedig, wel-

haast, gauw, met spoed.

&SYJ
<ry) * \\ — /^-r>?\ SB. in iets snijden met

de punt van het mes, die men er inzet

en doorheen trekt; een visch, dwz. den buik

van een visch zoo opensnijden.

osy) 2 ^n P w — (Hi?ni^ SB. waarzeggen om-

trent de toekomst; iemand iets voorspel-

len, iemand waarzeggen.— asmasm-n^ajniKip

zeggen zoo of zoo zal het zijn, terwijl

men er nog niets van weet, omdat het

nog moet gebeuren. Verg. aQjasnw

d^l. *"*? ^^ (Ml
fj

\ naam van een insekt, dat

zich vooral dan laat liooren als de Oostmoe-

son aan liet doorkcmen is.

a5
li 'Vi

(hnJ N s
' "^ B ' naar beneden ko"

men, afdalen, afklimmen, afstijgen; neer-

komen ; uit huis komen ; uitstappen uit een

rijtuig; even naar buiten gaan, ten einde

te voldoen aan een natuurlijke behoefte.

—

asii-r^n^nsijs en njirwiajis mvdsv. — Voorts*

<tf^^\ SB. van em prijs: dalen, lager
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geworden zijn.— ^^H^^-^^^r hunstterm

voor het omstreeks halfvijf in den morgen

verlaten van het huis, om zich met den

persoon, die besneden moet worden, te

begeven naar de rivier.— Zie ooh w^xm

(rui6^A.Mj\\ en bij oji aaorw^w — - asn nr\ wnh op om
%

oTjffO\ berg Op, berg af. asn-ritKi^i^am^

uit en in het huis of ander gebouw, loopen.

—

<Ki-n^> SB. van den vorm of het fatsoen

van lets: een nabootsing zijn v&neenderg.

voorwerp. Voorts aarden naar i*mand; en

lets afschrijven, copieren. Verg. m<n,iw —

<NTjTTj7o<K^\ SB. hunstterm voor het begin-

nen te snijden op een rijstveld; ooh: uit

huis komen, buiten komen; en op ie-

mand iets, zooals avnaKasn^ doen afdalen,

dit van God gezegd. •— wnrifruihn^ SB.

iets omlaag brengen , omlaag halen ; den

prijs van iets lager stellen; den regen doen

vallen, dit laatste van God gezegd. Voorts

:

een boot aflaten; en S. met <i7?<nw<w?<NT^

B. hunstterm voor het, gemeenlijh op den

zevenden, negenden of veertienden dagna

de geboorte, buiten brengen van een kindje,

om er vijf of zevenmaal of het voorerf

mee op en neer of wel mee om het huis

heen te loopen; eindelijk nog: een kind er-

gens van aftillen, bv. van em paard; iemand

aflaten, bv, van een schip in zee."— "^^pf

an/l^ SB. of S. £!(ln(^mJ|^ B. afstammeling,

afstammen van; voorts SB. afschrift, copij,

maar gewoonlijh zegt men ajinamofi^— <*sh

asr
}i

rr
iP}

Q
£Jl

s £i?. een pad dat daalt; een

pad, waarlaDgs men afdaalt, bv. in de

rivier. Verg. asuoni^iKKi/iw — lui^nnnipichf^/js

slechts in de vervloehing, waarmee men iets

bezweert: <&ii<W(nA^<njifa<m^<uMinr*Manji\

d. i tot in het zevende geslacht.

(Krijl\ B . van ouder tot voorouder. — ccmoji

(i^^/mr(isi7-n*a^N de voorvaderlijke taal.—

(3^Aajia^ rn<tqa
:
nff\ zie bij 6^M(ru/j\\

(1ST) nr} (HI \ zie asnaa*

OSY) TJ (HI \ SB. (St asn t-noa\ of (M zsn *~n ah \

naakt, geheel i aakt, moedernaakt.— oa-n

(tb(m(Hi/)\ iemand ontkleeden, naakt uitklee-

den; fig.
een onderhoorige bij zijn vertrek,

al de hem ten gebruike gegeven klee-

dingstukken weer afnemen.

(iSY) 2 0fJ
<y) Ml ft ^ ong. — (uasmrq-n^^ en &*

asngcnnitKfjjitrniimp zie (U asm
t
^"n »QJ^

asn nrj nri (tn n \ zie ^^<^p
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05Y) nr) (KY9 ft \ SR. hard van looptn; snel, met

snelheid van vliegen; van het water in een

stroom ofrivier: een sterken stroom hebben,

met kracht stroomen; voorts: luid door

mtzetting van de stem; en met een vaart van

het met een aanloop stooten m£t de horens, van

het schieten van een vogel door de lucht\ enz—

«sn -n <*$? *™ -r) *™ -r> \ een enorme vaart heb-

ben, Ijv. van een schip. — «sti ni *o? un het

anker winden.— an e!niKn^\ iemand of lets

trekken, slepen met of ergens heen ; aan lets

trekken, een zwaard trekken.— &™<isn<-n^\

Jig.: ondergeschikt gemaakt aan of zich

moeten voegen naar lets; er ingetrokken,

er bij ingesleept.— wynrfim cmji \ de stem uit-

zetten, ho' g uithalen. — Verg. (g,(uaj^\

en (cfidJiCM,^

0577 ni aw ft\\— (M -n wnji v lets zooals een bloem

of blad afknijpen met den nagel.

0577 TJ 2 (KY7 ft \\ — (m-m<hmji\ SB. ieU bv. een

Mapper of bamboe klieven, splijten ; iemand

het hoofd, een dier den hop splijten.

afri 2
cmH (Kn n \ SB, er in gaan, een kwetsuur

toebrengen, van een homo- snijdend of steek-

wapen, ook van een pijl en kogel; kwets-

baar, te kwetsen.

Uf
05Y7 nri (HY7 ft \ SB. steek met een naald of

derg.— (m-n^mp zva. (Hia^n\ ook een gaatje

boren of steken in het leer, zooals bv, de

zadelmaker doet, of in hilik om die te km-

nen aanbinden .— MiTt/un <K7^ \ mvdsv. «— m^

(thnzm^ den naald icaarmee men naait of
(H\, -<* J

dat waarmee men toil niroek, steken door of

in het goed, het leer, enz Verg. iKruiat?*

05Y) 2(n<y7 chyj ft \ SB. doof, hardhoorig.—

,kt? asn 2<r^nri im ihnj\ suizingen in de ooren heb-

ben o/krijgen, zoodat men niet meer hoort.

OSY7 (IJ) (KYI \ SB. vermoeden, verdenking.

(Skr. tarka, vermeenen, vermoeden. Prof.

Kern. Jav. wdbk.) imtuimns of m<hti\ it

verdenken, betichten, beschuldigen. —

(U!hniKn\ vermoeden, verdenking.

0577 OTj
cyi (H77 P \ SB. iemands wijze van doen

of handelen in een gegeven omstandigheid

;

wijze, waarop iets moet worden gedaan;

handelwijze; wijze van doen, die wordt

voorgeslagen of aan de hand gedaan;

hetgeen men, om tot iets te geraken, ver-

zint en in het werk stelt of uitdenkt en

toepast. (Jr. iLio^I?)

(OSY) f (K77 (KY7ft \ klanknabootsing toor het tik-

ken van een klok.
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(nOSY)(n <yi (Tl (ten enj)
f\\

onvertaalbaar re-

dewoord voor eenvolgend anc-.^^ waar dat

laatste beteekent klimmen of klauteren in

of op iets, van menschen en ook van dieren,

zooals katten, apenenderg. — Verg. (Masnqw

OSYJ ni (HH 2 enj) 2 asn fl
\ SB. terrein waar

men vroeger een dorp vond; het dorp in

een distrikt, dat eertiids de distrikts hoofd-

plaats was; volgens sommigens ook: plantsoen,

veelal van vruchtboomen, dat, toen het dorp

aldaar ophield te bestaan, aan zich zelf werd

overgelaten en van lieverlede uitstierf. —

Volgens den heer Holle is asn^amz^nasnji^

een zamentrekking van asntrwn en amttrun

nsnnw — an -n am 2 cnji ? asiijj \ van een hoofd-

plaats: beroofd van liandel en vertier.

OSY) (KH (U) \ zie (M&j)%

<n f OSYI OSY) n \ redewoordje voor m a Simj \

.en dat vertaald kan worden met: beginnen

met te schrijven, aan den slag gaan met

schrijven. In plaats van (^{asiiasnp bezigt

men ook wel ^3
,K"/^

asYj nrf asn n\ SB. langs; volgen. ^-nfisni*

od>\ ook: de buitenste strook van een aan-

plant, en de strook grond langs een buiten-

pager .— mrn ^jji
s volgen

,
gehoorzamen,

meegaan; doen, hetgeen wordt gezegd,

handelen overeenkomstig een bevel.— ^-^

asn^m-nui^ meeleven met iemand, dwz.

van hem hetgeen men noodig heeft om te

leven, krijgen.— m ti «£# mi -»^^^ «*» ^ mee-

rijden.— an -nasi) imp met iemand meegaan,

meerijden enz.; iemand of iets navolgen;

ook doen, zooals iemand iets deed of zooals

iets werd gedaan; iemands wijze van handelen'

volgen of navolgen; f^snaleven; van iets,

bv. van een kleedingstuk, gemaakt op een

zekere wijze .— an^asniHjarupns op de Hol-

landsche manier. — an-yi^gan.p hetgeen

iemand zegt of naar iemands woorden doen;

een les, onderrigting of vermaning volgen; ten

spel strekken van degolven; een weg volgen;

iemands wenschen of begeerten inwilligen; zich

regelen naar iets .— (m -n am pi ? any \ navol-

genswaardig ; ook de aangewezen persoon,

om iemand te helyen i. d. z. van aan den

kost te helpen, bij te staan.— asnasnni,M»n\

als een aap, d. w. z. zoo maar, zonder er

bij te denken, het nadoende, iets doen; als een

papegaai napratende spreken. amg&idtktf

an nsri1.1517 -71 am an\ van een kindje net zoo oud,

dat het nadoet hetgeen het ziet doen.
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OSn OSY) \ SB. en toch, toch. Verg. <u(iji«jn<ruji\

en (untrue

ASY1 T? en QSYI \ naam van een waterlelie met

rozeroode bloem (Nelumbiam speciosum. Rg.);

ooh benaming van een soort fluweelen of

zijden hemdje of chemisette zonder mou-

wen en reikende slechts halverwege den

rug en de borst, dat gedragen wordt bij die

gelegenheden dat men getooid is met een siger.

dSYi <ry) dSYi (Kfl n \ grondv. asnasna^w — thnnnasn

»^\ SB, bosck openkappen; het bosch

openkappen ergens. Verg. annum ojyjw

asrj en *>? ori asn twin \ zie ^asn^asnaj^w

dSYi (IS7J nan n \ of asntuasuccri^ SB. vooraf zorg-

vuldig en ordelijk het noodige doen ; de

noodig e preparativen maken, alvorens lets te

doen; alles, hetgeeri noodig is, men noodig

heeft of noodig kan hebben, vooruit doen,

vooruit klaar leggen of beredderen, bv. van

iemand die op reis toil gaan, van iemand die

het gebed toil gaan verrigten , van iemand die

toil gaan schrijven; enz. (Ar. <^O^ij

aSTi *Y) 2 (9>Ji
/J
\ (Hi'r)2(hJiji\ zie asnimnw

&SX) *T7 9Ji ff\ 1. Moll, terras. Zie bij^aji^iKn aaijw

II. Mai. zva. amiru^\ U.K. — III (fnnr)Qj)jis

in het Buitenzorgsche (Rg. K.) zva. anru *mt

r>
<u/l*~IF.(mniM^k(m/iy fatsoenlijke uitdruk-

Jcing voor een meisje ontmaagden. — a^Qt^

asnni(M^A(HTji\ grond, waarop voor de eerste

maal wordt verbouwd.

">7/M^N of {*srt 9j^\ SB. door, regt door

doorheen, door en door; aan een stuk door;

waar, juist, zonder afwijking, overeen-

komstig de waarheid, van hetgeen iemand

zegt of vertelt; overeenstemmend op een of

meer of alle punten van iemands verhlaring

met die van een ander. — asnnri wi(3~&(im \

komen uit het hart, van harten gerueend.

—

ihTri!fj}p regt toe regt aan loopen. —

(mnriiKidtHip zva. (K\cnj)(uiM(Kii^ — {asti(oj)\ of

t&nnrj(aji\ in alle opregtheid; zonder ietste

verzwijgen of te verbloemen; regt voor

de vuist; ooh zva. afrmn^

asrini OJJ n\ koud, het koud hebbeu. —

<Hin ) aji^(HTji\ de koude koorts hebben.

en asr) ni 2 aJi,! w of ^-m^ SB. spits

toeloopen.

—

^onTtg<utimji\ lets z66 bewerken

dat het spits toeloopt.

asn nrj (Mlfl\
en gew. (m asn'n (t

^jl^ SB. staak

of stok, zooals men bijv. bij ertoten

plaatst, opdat de plant daartegen zal op-

groeijen; boonenstaak. — M<ts»rnM-i**3f\

a o
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staken o/stokken plaatsen bij planten, opdat

deze daartegen zullen opgroeijen ofnietzullen

neerslaan. — Verg. 6^*&^ ?S-t»n en <^ruii^\

bij r\JiiK\ II.

(asn (3) \ SB. kopergroen, Spaansch groen. —

Men wendt het aan tegen m mi g hv/jw

aSYI 07 QJ1 \ SB. een zeer onwelriekend maar

even wel smakelijk en bijna onmisbaar in-

gredient voor de Indische keuken. Het zijn

garnalen of vischjes, met zout behandeld

en half gedroogd, die in den vorm van

koekjes in den handel worden gebragt.

OSY) ni cyj(U) o\ SB. bidden, met zijn velen

en zoo luidruchtig mogelijk, in de vasten-

maand, na het gebed Isa. Ook kinderen

nemen er aan deel. (Ar. <^?j)j£j

OSY) CT7 OJI (hJ)
f)

\\ — (hn'-nmajif
t
\ in het Buiten-

zorgsche: in bosch grond een plekje weg-

kappen, ten teeken dat men dien grond

in bezit neemt om daar een hoema te

maken. Rg. K.)

OSY) Hfl (U) \ (HTriaj)\ zie (tm (m mtjw

OSY) *T) (U) (*J) \ naam van een muziekinstrument,

een soort van groote Jcatjapi.

asn nri cn/j cum fj \ zie ^^^^ w

OSY} 2 cy) 2 OfUi 2 \ of ris»y.rb?\ SB. dravend

tellen, van een paard. — amnmruttKntayi'*

eenpaard laten tellen. Verg. a^^^-^^w

(jvy<V*/j\ SB. collective benaming voor een

zeher getal dorpen, onder een luinsiHam ver-

eenigd, die zoo het hoofd was van de loeraks

van die dorpen. Zie ook (U(v>nam\ bij (briamw

OSY) nr) oji n\ SB. aanbrengen, plaatsen, in-

steken,inzetten, toepassen, enz. Voorts:wi]ze

van iets te gebruiken, toepassing, ookzva.

( oji :Hn /j w — ifn n iu) -1 m/j\ iemand straf opleg-

gen; ergens iets plaatsen, aanbrengen, in-

steken, inzetten enz.— timi «j??^n iets aan-

brengen, plaatsen enz.; ook leggen, bv.

matten; een straf opleggen; een magt toe-

schrijven aan iemand; een raad of voorschrift,

bv. van een geneesheer opvolgen, toepassen.

—

wasnniiui^ uitwijzen, vonnis slaan, enz. —

nQam-rxu^iw,^ het aanbrengen, enz. ook

vonnis, uitwijzing.

OSY) nr) (Ui\ SB. klaar, gereed, geheel in orde.

OSY)
<rY) aj) \ SB. Si-xamnui\ bezet met edelge-

Steenten. Vera. aoasn^nitqasnaJiji^

OSY)
<rY) 2 (U) 2 \ of <ism-m(U2\ maar het laatste

in de Preanger minder gebruikelijk, SB.

weversspoel. — im^^astu^igtuig^ een mang-

gasoort.
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AST) 2 ^n (Ujn \ SB. kort, te kort, van de

mouwen van een baadje en (van de pijpen)

van een broek. Verg. :ui m (isn/f \ <u* ivi(hnyj\ en

tVj (Ul (ISlt fl \\

asnma^\ I. SB. weegschaal, schaal. Port.

tardzoe. — (f.-i nrj ihjt asti "n ae:\ jig. wikken en

wegen. II. zie a^ntoKKiinw

aSYtnri (n(l^\ SB. ladder. In ket Buiten-

zorgsche ook stoep, trap.

CISY1 2 ni 2 a& 2 oru)
fl

\ SB. met haastigen

tred ergens uit of voor den dag komen;

nit iets, zooals ten gat of holte, naar buiten

komen loopen, van een muis of derg. —

(K)2~>n^2(njip hard naar buiten loopen;

hard naar de deur loopen, om zich naar

buiten te beqeven. — <xs\i2^iznm\^ i(niM!]s

hard heen en weer loopen, bv. van een vogel

in de kooi, ah men ket dier in de 'hand wil

nemen. Vera. asngasngoadnJHmnw
c^ <r\j -'

asm 2 <yi2d^2 am n \ SB. regtstreeks, re-

gelregt. — omnium iCmji\ regelregt zich

begeven of regelregt zijn weg nemen naar

iemand of naar de plaats, waar iemand zich

bevindt, d. w. z. zonder zich te taten aan-

dienen, of hetgeen men te zeggen heeft of

frengt door iemand, bv. een daar geposteerden

gandek, doen voordragen of brengen. -~.

05112^^^2 aT^anjjs van ngawoela regtstreeks,

d, w. z. zonder een derde als tusschenpersoon

die de bevelen van den heer aau hem, die

ngawoela, of de verzoeken van laatstgenoemden

aan den heer overbrengt. — (Knasm'm.t^g^njis

overstelpt, bestorind door personen, die be^

stellingen doen, die komen vragen ofleenen, enz.

(ISY) ^TJ Q£? \\ — (KT-ri;ik\ SB. aanvallen, aan-

tasten; ergens inloopen of invliegen of

overheen loopen.— */?^7>^^n overvallen of

getroffen door iets; vervallen tot of in iets.

(1ST) 2 (Ul 2 (UUIfj \\ — (tiiMgwqs SB. maar wig.

Reg. Tj. S. met ina^M^ B. slikk -n, im-

slikken, doorslikken. — Verg. ^Wm^ en

t^crnji* Mal.i^yXi telan, het in eens door-

slikken, opslikken. P.)

OSYI nrj
t

(UU) n \ SB. vruchttros van den pisang

boom, oji^n^dvijjs een zoo'n tros. — Zie ook

a

a *>

asrj ni ajv} \ SB. uitloopers van gesneden

pare. Bg. K.

(ISY) ni (E/9 tj \ in het Buitenzorgsche : <iS asn «r» ^\

zva. frj(m!Hrijj\ waar dat gebezigd wordt mum

&n cm of M\\ Bg. K. — asnm(FJini<Biji s SB. be-

ginnen afteweten van iets; beginDen er
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iets van te kennen of er mee teregt te

kunnen; er nog niet door en door be-

dreven in zijn.

OSY] nrj (&) // \ SB. de indigoplant. Indigofera

tinctoria. Rg

.

— F^. imivtw

OSY) (LSI (&)
ff

\ SB. oester, oesters.

asn ni (£J)\ Kio. SB. dank zeggen; dankbaar

zijn ; dankbaarheid , erkentelijkheid. —

isn rri,vi\ im r riici\ 1. S Tj
|

^

<lj> ^,/\ B. erken-

nen, belijden. — II. wT),'.n SB. er in

berusten; verhooren (een gebed); dankbaar

zijn, danken, dankzeggen, erkentelijk zijn.—

HI. MTrtM\ S. anmiMi^ B. (van een aan-

zienlijJce) met iets instemmen. — .kh.uh^^

S. M)f£i,M?\ B. tH-ncnia.™^ hetz . of wat

hooger, aangenomen worden ; met welge-

vallen aangenomen en geapprecieerd. —

I V. asti *$) it. i \ (Hi ni <E? \ ZVtt. -ii'» 1 1 - 1 \ ki ,£? _ 1 \

ontvangen. Het B. dan ^azi^is (huli^iw

^a-9) mttfng (hnjj\ SB. dankzeggen aan iemandof

voor iets; iets dankzeggend ontvangen. —

,isr)^^i^i\ S. TixtHLpojip B. erkennen. —

mi (Hi *% m \ dankbaarheid, erkentelijkheid

;

blijk of teeken van dankbaarheid; iets

waardoor men van zijn dankbaarheid doet

blijken.— (^i .ruasn^ <&?\ iemandhet go: de, dat

Jiij beioees, vergelden. — ^(isn^^^^v

dankbaarheid, erkentelijkheid.

OSY) nri (FJl o/l o \ SB. een soort sandalen; t. w\

difcke leeren zolen, die aan de voeten worden

gehouden, door een vrij breeden, soms fraai

geioerkten leeren of ander hand, aangebragt

over de breedte en nagenoeg in het midden

van de taroempah. Twee riempjes , loopende

van het midden van genoemden band naar

Uoee plaatsen voor aan de zool
7
scheiden den

grooten en tweeden zoomede den tweeden en

derden teen. Voorts: dunne leeren zolen, met

een insgelijks leeren oogje vooraan, waar

men den grooten teen insteekt. Met

riempjes of touwtjes worden deze soort taroem-

pah aan de voeten bevestigd of gebonden.

asn nrj ce/j ~a chyi rj \ zie as^?^*™^

asn CH 2 79 (&1 ~n <&W fl \ Soil, trompet.

OSY) 2
rH2^2 MJI fl \ Boll, trommel.

CO <Ul

asn 2 CT? 2 em
fl\\
— (Kit-niarnji^ SB. toegeven T

bij een ruilhandel; en van een vrouw: om hem

op haar verliefd te maken of te doen blij ven

geld of goed geven aan een man. Verg.

a
(hJt (trn cm w

OSY)mam\ zva. «»**|* (Port trigo, tarwe.)

asn nj am nrj am fj\ SB. daarbij, daaren-
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boven, daar kwam nog bij, de zaak (of

het) werd nog erger, door (doordien).

<asn nj cm cm n \\ — (yf

]
rr\°

)̂

mi
2l\

s ##• mn een

veelheid van geweren in den strijd: knette-

ren. Voortsi iem. bestoken met geweren (ge-

weerschoten), ook met steenen (steenworpen)

.

Maar ook is het een redewoord, klanknaboot-

send, voor ^?-n^i arnj)\ (te gelijk of successie-

velijk) van een aantal voorioerpen, bv. van Map-

pers uit den boom, enz . en een redewoord,

om gevolgd door ny (them?ni^p het geluid van

het vallen bv. van de steenen af te beeld&n.

asr}2 c>7 2 cm 2 cm aw — ^--r^o™™^ SB.

knappen van zwermen; ook iem. bestoken

met geweren (geweersihoten) ; minder goed voor

bestoken met ander wapens zoo ah lansen en

derg.

OSYI nn cm arm n\ SB. zonder complimeriten

of pligtplegingen ; zonder omslag (van

woorden) ; zonder voorafspraak of inlei-

ding; regt toe regt aan. — (honimKrv^p

iemand zonder voorafspraak of inleiding

op het lijf vallen, met hetgeen men heeft

te zeggen of wil zeggen ; regt toe regt aan

op een vijand, mensch of dier, bv. op een wild

varken, dat men wil bestridden, aanloopen.

o oOSY) (U) cm OJI/J \ zie (vricrnojijiw

asn nrj (imfj\ I. gew. asnKMn^xmjs SB. tent,

bv. van mbta die men ergens opslaat, om

onder dak te zijn.— II zva. vrfrt* w-n

am ckij\ zva. cci(cn'r~h ozkkt/iw

OSYI (Ul OZT) fj \\— ^iiuaQi(Kijf\ SB. iemand of

een dier ook iets onderdompelen; een mensch

of dier %66 verdrinken.

(ISY) 2m (tm fj \ SB. boeren, zooals de gast

doet uit beleefdheid, na a/loop van het maal;

oprispen; hikken, als gevolg van te veel

eten. Verg. aS?cS7^6^id(ho/j\\

asYj *ri (unjj \ SB. deksel, alles waarmee men

iets toedekt df overdekt. — cvn-rimccni^s

tafelkleed.— ^^^-T met het deksel er

op, gesloten, van een wadah.— (hn-nxm(Hijj\

iets dekken, toedekken of overdekken met

een toeroeb.

oasrynifun 2 p\ (Hmitri?^ zie ^^V?^

(ISY1 HO (V71
l

(KYfl\ ong. — viiasn^azrijm^ zva.

6^t<mi(isr)j]\\ mjisriricisrithowirns in het Wa-

ter springen.— cisn^n^!^(Kiin,^ip^iij\ in zee

springen

.

OSYI en nri (tm (KYI
fj

\ naam van een hees-

ter, die ook voor een zoogenaam.de levende

pager wordt gebezigd.
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QSW eyi KM (Ml /I W — oji nsn tict(M\ zva. m tun

OSY) KM QJ1 [)
\ de roode Arahische muts, de

(tnn^ajKLut^ door den Meinen man in zijn

omoetendheid dikwijls oQajia^o^ genoemd. Zoo

luidt een aanteekening van K. — maar het

woord unamojiji is mij niet voorgekomen. Verg.

(Km^ajiw^ zoomede afiiiui(u^^\ en zie ook de

Mai. wdbk.

OSY) 0J1 (tm\ SB. tamboerijn, slechts nan

S

een kant met trommelvel overtrokken.—

an Mich s de tarebang bespelen.

OSr)
<rh\ S. <isn&£\ B. VOOrhbofd.— <wi -n am om

zie bij a-mcmw — asn-tnun^ en gemeenlijk in

de Preanger, oji ash (un^\ het plat van het

fornuis rond een kookgat. «

aSY)*f)\ SB. vechten, strijden, kampen.

afri <fl\ ook ^ SB. helder, klaar; helder,

helder zijn, in den zin van niet regenen;

droog, in den zin van opgehouden hehben met

regenen; ook: duidelijk, bewezen; en van een

berigt of tijding : uit goede bron ;
zeker,

volkomen vertrouwbaar, omdat het uit

goede bron werd geput ; voorts op last of

met voorkennis van iemand; zekerheid heb-

ben aangaande iets. — <*sn™&^ ook: ikbe-

grijp het nog niet goed; het is mij nog niet

duidelijk. En derg. — ojiakn^an\ zva. ^6^*

anjj(3^aqnan\\— amnshar.ianjjs opheldering, in-

lichting, toelichting. — asnnh&ian^ het

goed vinden; er niet op tegen hebben van

een meerdere of aanzienlijke . — (ejkui^khi^i

I

(£n<-n\ kennis geven aan iemand van

iets, van een meerdere. — <&i(unijmni\ ketz.

en dit gebruikt de regent ook wel van

zicli zelf schrijvende bv. ami een distrikts

llOOfd. — an^iannnn^an^s S. an **) abn hhtjj

(3^!fn2(K)n\ B. zich bekend maken.

en (1ST) *>7 2 \ een soort klimplant waarvan tal

van soorten en met eetbare vruehten (Sola-

num melongeria) .

USD 2 *"*7 2 \ ong . — an 2^1 2 an 2^1 2 \ SB. opspe-

len, geducht aangaan, maar zonder bepaald

platte of mice woorden te bezigen ; — ook

benoemt men met a<u rniam rfi2\ liet zich ver-

ontschuldigen door tegenwerpingen ma-

ken of redenen optegeven, let raisonnee-

ren, van een mindere, die door zijn meester of

een meerdere over iets de les wordl gelezen.

(uias}i2-ti2Mi2-n2^ elkaar geducht de waar-

heid zeggen; tegen elkaar opspelen.

osyi nrj ckyj ow/j \ zie ^^^yp
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OSY) <n ni OSY) 2 \ SB. van groote steenen: ergens

gezaaid liggen; van een roeg : vol liggen,

of bezaaid liggen met groote steenen.

OSY)m am P\ zie ashcm^w

asY) nri am arm fj \ SB. met effen, ongelijk,

met hier en daar kleine verlievenheden

of hoogten, van een loeg of plein.

asn nj on au)/j\ zie ^rm,^^

</ t/

(ISY) CT1yam \ zie ashnm\ bij (i5rj(Ei^i(Hiijj\\

asrj nn as? \ zie «s»<8w

(ISY)
<rT7 (CTI &>J1 fl \ <nW? vna^p zie (tiidmrunnw

OSY) am \ ong. Jav. komen. em. — M*w(ha(m/i\

SB. een verbindtenis of belofte nakomen. —

HTKbntKTKHi^ S. <kv «-» (Ci \ B. verhoord, toe-

gestaan, van een verzoek of bede.

<Z> a
(1ST] 0<Y) \ naam van een grassoort. Rg.

RSY) Q-cn \ zie «sn ap \ en zie aldaar 00k iu ^o/*™

\

dit laatste zie ook bij vmhnni.p 3.

(n OSY) (KY) 2 \ SB. trekpot, waterkookketel.-

Verg. <Ui(Hi\ ^>W)« rr)\ (Kniji2\ rn(KJtrnniasnn\

o / a
trjMYjfrifisiinjijis en (istKKiinrnjiw ( aojw 77 asn tun z \ %%

ftet Buitenzorgsclie , Ohinesche panjawah

van een Chinees, ook noemt men zoo elken

landbouwenden Chinees. Rg. K.)

(ISY) 2 OTj (KYI \ SB. de groote huishagedis, de

gekko. — Jav. ^w)ot|\\ Mai. tokek.

Platydactylus guttalus. — naiasm(n<tni\ naam

vaii een goede koutsoort, o. a. voor meubelen

geschikt.

(ISY) 2 am 2 \ SB. winkel, gehouden door een

Europeaan of Chinees.— Be winkel van een

inlander, als men er allerliande artikelen en

bep. ook Ukropesc/ie artikelerv lean krijgen,

wordt ook wel toko genoemd. Verg. o-nw

OSY) am o \ SB. niet aftebrengen van hetgeen

nu eenmaal de gewoonte is; slaafsch ge-

hecht aan gewoonten, regels als ander-

zins en daarvan geen de minste afwijking

gedoogend.

(ISY) am 2 (Kl n \ Jav. vragen, een vraag doen,

door vragen naar iets ofiemand vernemen.

—

(hnfmn(mj\ SB. iemand ondervragen, een

vraag doen, tot iemand een vraag rigten.

ten (Hi^i asm (hn asm (hnp Zie 01] nswnw

OSY) am (KY n\ en in de Preanger ^*s9*£?(n^\

o
Zie im (ismfhrn/jw

OSY) (KYI (*J) (&) +J)\ zie M&i-jiw

a OO .

/* o /
OSY) (KYI (*J1 (U1J \ zie faamw

(ISY) &cn \ SB. maat, zva. /isji^^-n^N voorts

de maat, dwz. de hoegrootheid of hoe-

veelheid van iemands krachten; ook de maat,

J
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dwz. de geheele kracht van de stem.

cv .

M<H7i* iets bijv. zout^rijst, kojflj enderg. raeten.

CY
abii^nni(Kijj\ maat, inhoudsmaat, bv. een

zout maat.

as
OSY) (Kn \ SB. een, in den vorm van een schuitje

gevouwen en met een dun bamboetje aan

weerskanten vastgespeld, stuk pisangblad

ofa?(ui{\ waarin, bij wijze van kommetje

vioeistoffen of vloeibare spijzen worden

gedaan. — Very, ou^io^^

i (KT)2\\ — aa<Km\ SB. ruilen, wisselen.

—

MiKiwnKm^ van iets wisselen, ruilen van

CY
iets, bv. van werkzaamheden. (Hi^Lj^m^nK^^

•?. (van meer dan een persoon). — (mitim

afni(hnjj\ iets, bv. geld wisselen, inwisselen

;

lets verwisselen. (mn\^iKiigithu(HTjj\ enz.

en (ISY) O/l CKYl \\ — (naarn(Hri\ SB. met iets, bv.

met een stem, slaan, kloppen te.eri iets, bv.

een kommetje of kopje . — Ook: vuurslaan .
-

(u<rjM(n(Kn\ vuurslag (steen, staal en lont).

Vera, mim tom \ zozmede (frutaKKn/is en ojhhi
J CO <*>L ~

a
(KV)(K11/)\\
flSfc,

— ''

GSY) 2 (Y) (KYI \\ — am*! run \ SB. iets op zijde

schuiven met den voet. — asmasnari^ns

achteruit schoppen, van ongeduld, van een

paard en van een boeta. — Verg. ^(hi^i^^

asn (Kn 2
C>72\ SB. strot, keelgat, luchtpijp.

asn (ten nri aj) (Kn n \ zie ^ -najntni^w

asn ((KncEJ) n\ SB. eerbetoon, respect (Jr.

(ISY) (HYl (Hn n\\ — <in mi Mnjj v SB. een menscJi

den nek breken; zijn prooi den nek breken,

van een roofdier zooals de tijger.

asn (KYl (KTJ
ff\

SB. een klapperdop, gemaakt

tot trekpot. — ^«s>» ».-«?.i-m ^j?*™^ hetz.

(1ST) 2 (Kn 2 (KTJ
f)

\ a^j<uj.-3rn(L\Jit<iai2 3aiji\ zie bij

(ISY) (KYl (Kn \ tortelduif.— Columba tigrina. Rg.

asn 1 (Kn (Kn f) \\ — (m rKii»ni/i\ SB. een liond

roepen, met Jiet een of ander eigenaardig

geluid of bij zijn naam.

asn (Kn (Kn f) \ SB. maar volgens den Reg. van

Tj. S. met lj (to(hj}jj\ B. en volg. anderen met

tutt nia£r\ B. Schoudei*. — OjH(hyi!KH2^12 iU)2(Hi/i\
I (lit' (HI, ^f

benedenwaarts uitgezakte schouders heb-

ben.

asn 2 (Kn 2 (Kn f) \ SB. ket telwoord voor stuk-

ken bamboe, brandJiout of suikerriet: stuk,

CY
stuks. Verg. bij tug ash ?\ en agrgaagw —

rHigaQitKii^ 1. iets atsnijuen, afhouwen,

afkappen, enz.— (kiganiga<nabakM\ een

kortwieken, de vleugels korten. — ^^? ?
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(Kn(p^njj\ S. Marnrzifl&iiisrij)^ B. het haar

knippen, dwz. van het lange haar een zekere

lengte afsnijden, afknippen, zooals de vrouwen

doen en de inlanders. Very, bij ^jjg^ —

(kit Mi

t

!hy) -ntw (hi Si <8i\ spreekw . ongeveer zva

.

zich zelf in den vinger snijden, bij het

bewerken van een andermans ongeluk.

Zie OOk bij asn £1 (til w II. (zva. (kiasynhrnjiw

Rg- tj.

OSYJ (HYJ (HYJ /9\\ — ?/? tni nnin \ an m an tisti <kh/}\

Bant. zva. ^aorqiKn\ en ^^(ninrjunw K.

OJ OSYJ 01 (HYJ (HYJ [J \ zva . <vi(ui asnjjw

OSYJ (KYI (ISYJ (HYJ \ SB . op zijn hoede, op zijn

hoede zijn.

OSY) (HY) OJJ /} \\— (Mifrnajijis SB. pareren, afwen-

den. — <Li<hnafiiik.ip net pareren, het afwe-

ren ; enz .

OSYJ (HYJ ^fk\ 7. SB. nalatig zijn,te kbrt komen
;

OOk ZVa. (TLiitwignis (Ar . VAAOiiSY— 77*

SB. taxeren, schatten, waarderen, bevroe-

den; vooruit zeggen; van iemand of lets lets

meenen of lets er voor houden ; iemand ofiets

meenen, oordeelen of gissen lets te zijn,

bv. iemand te zijn arm. — (u,n(tw^Ani(m^\

taxering, taxatie, opinie, oordeel, mee-

nmff. — ihqn(ung(isnfmi^ini(Hijj\ ft. op an <u) asr,

i^rt trnaJt(riJiji\

90fi%m<Kiji\ B. vooruit kunnen schatten,

voorspellen.

—

<& niu asn <m ^*^ 9aji\ zva. cHi/ii

rv)sim<nm\ zie bij a^zihizw

OSYJ (HYJ (OJJ (HYJ \ zie (hrn'(iJ7(tm/)\\> (KYJ(&JJ (HYJ/) i&r

(ISY) (HYJ \ of xninKasn*iP\ S. ^n tKti ^auii

m

ihrp \ B.

baadje met lange motuven en lapellen.

(ISYJ (HYJ 2 OTUJ (J \\ — m<KH2tujf\ SB. op iets

kloppen of slaan met iets hards, bv. met

een skik hout of bamboe; — slaan op een

bekken, op de goong, de bedoeg, enz. — (tomm

irQdDjcrr^p de bedoegslaan, t. w. drie zioare

slagen met of zonder volgend <m <uh fin g mtji*

Verg. dat laatste bij asm &?> w — tum <m ? <ru^\

hetgeen men bezigt om te nakol. — Verg.

n:i ,ast )2ihrr}/j\ en ™ ™! ?^
Q O a CI a

OSYJ (HYJ OTUJ fj\ SB. dubbeld. — asnoain.

driedubbeld . — ^« un »u ^*.? &i % \ een somah

met een van zijn mannelijke onderhoorigen,

een <m*k iemand anders van de zijnen. nmtfn

itMonuix 1. naam van een plant, (a variety of

Euphorbia Tirucalli. Rg.). — 77. zie onder

(umsri^\ II. — anna! (tli
f^\ het dubbelde zijn,

dubbel zijn ; ook: verdubbeld zijn, zich ver-

dubbelen, van het kapitaal waarmee men han-

delt,enookvan een hoeveel7ieid\ voorts: omgebo-

gen zijn, zich ombuigen, bv. van de punt van
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een Jcris, en omgevouwen zijn, bv van een blad

em hoek.— &<&'&* "IH^
iets omvouwen,

(Kb

omslaan._^^^^ drievoudig.

r«ry. fly *J<rip - uS*?^?™^ wm am*/

J^p, order het vallen, heelemaal omgevou-

wen raken.

astjawcnjip SB. streng van garen. Verg.

vooruitbeschikken , vooruitbepalen door

God (Ar. jJj>SS). ~ <®>%t&
voor-

beschikt.- oaXotiiiyi" iets voorbeschik-

ken, vooruitbepalen door God.

asn (KYlOuk\ SB. aanplant, aanplantingen van

het een of ander, op sawah, hoema of kebon.

Zoo zegtmenbv. &6^^^Qnxminmiisn^

un rui, vn n^i w

asri CtOl (TUp\ --^ru^ SB. iets overnemen

uit een boek ofgeschrift-^™^ hetgeen

werd overgenomen; het overgenomene uit

een boek of geschrift.

aSYI (HTl <&lU \ «sn6^n.i<uji^ am Ai^ of ^n

fcfem SB. hoogachting, betuiging van

respect {Ar .
j^S)- - -^™,^T

zie bij MtruMjiw

(TfOSY) (HY}(Uifj\ I. zva. £ii,b»f-^^

^n SB. iemmd afvragen of bij plegtig wil

beloven en er voor instaan, dat hij de

fouten en verkeerdheden, die hij beging,

niet andermaal zal begaan. — U. (Ar.

\\ ^rvS^ vjoatKnayi* SB. syn. met het Jav.

Uw^anjis iets gewaagdso/wanhopigs on-

dernemen, een gewaagd o/wanhopig
besluit

nemen;het wagen o/bestaan. Jav. Wdbk)

OSY)(Kn\ SB. beschikking, voorbeschikking

;

CJ

i*fw Verg .
m -
w ? *-" ^ xx

asn <nrr\ SB. God verheerlijken door uit te

CO

roepen: God is groot (Jr. jfJ&y Bij

wijze van gezamenlijke Godsverheerlijking ooh

met zijn velen.

OSYJ (KYI am \ SB. L zwetsen, snoeven; hoo-

vaardig, verwaand; van hart of gemoed:

hoovaardig (Ar. J+&\ v«r9- %*Y2A*

II. zva. -n .1-1 j .\

aSY](KTl\ I. SB. ambachtsman. Met ^n

in zamenstelling tot de hemming voor een per-

soon, wwdt heteekend: iemand, die iverkt in

of met, wiens beroep of werh is, die ver-

mardigt of wien de zorg is opgedragen, voor

dat, tvaarmee ^h tot een zamengestelde

henaming is verbonden. - ^^^
schoenmaker. — ^Wri^^ iemand,

die er zijn bedrijf van maakt brandhout

te verzamelen, om dat te verkoopen.
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^^xnavinru^ikT^p visscher. — ,ctwjo(wt

wtruji^ iemand, belast met den verkoop,

(uitventen, rondventen) van een artikel. - asn<Kh

(imo^p timmerman (baas ofknecht). - ajivm

cm<n}<Myi\ iemand, die in hout werkt, bv.

een meubelmaker. — Verg. (^-n*

II. (isri^s S. dJi^\B.(ui^i\ BL. achter.- oo?

BL. voorheen, vroeger,te voren. — <&asn<*fti\

mz. achter, achteraan, naderhand; te zijnent

achtergelaten neb ben. -- ^^\ s. &tK?/\ B.

(Est(Kn\ BL. den rug toekeeren aan iemand of

ieU; ook bv. van een huis: staan, met het

achterste gedeelte gekeerd naar bv. de rivier.

(U(isrj<h™vnij<trh\ SB. van liuizen: staan, met

het front van elkaar afgewend; van men-

schen: in verschillende rigtingen uit een

gaan of van elkaar gaan; voorts: met den

rug naar elkaar toegewend, maar in de laatste

beteekenis gebezigd wordende van zitten, ge-

bruikt men wel als B. ^^*^^^x en als

-n T G)CYG)CY a a . /" , A
JtSL. (Uiui (Kii ^ (Hii \\ — (hn(istiaji(U}(Lj^rn\ aat We

daar straks lieten rusten, van het verhaal

van iemand of iets; zoo vertellenderwijs.—

(UMibais SB. of S. met «j»^*tw\ B. zva.

n^ajnaMasnjiW — (KJtcucKnniajj'-nasnji (of £n
<

frj)
r~n

«snjfy na het geschrevene; t. w. nahetop-

schrift; zoo aan het begin van een brief.

^*^\ SB. ajnw^Y een bolstaart, een

bolstaartkip.— Verg. lunajm^i^iajt (hhjiw

^tt^yi^Long.-Jav.zva. ^^^\n_g^^ n

SB. volgen met volkomen onderwerping,

zoo als bv. de vrouw haar man behoort te doen;

volgeling zijn van een profeet; belijder

zijn van een godsdienst; ook: goed met

elkaar kunnen, het goed met elkaar kun-

nen vinden, van menschenen ook van dieren.

w^Knp er bij, met, zoomede, met er

bij.- m^mmji^ voorganger, leidsman,

ook zva. ar^M\ ter betiteling van een vorst;

en iemand tot voorganger hebben.— II zva.

asn asn\ Etc. (Skr. tata, uitgespreid). SB. orde,

regel, zeden, manier, manieren, gedrag;

vorm, vormen, geboden door de wellevendheid.

(ummj^^(unasnasn\ niet in de vormen.

asnasn^Ms syn. met het Jav. asnasn^ms

orde en beleefdheid, wellevendheid; ook zva.

(en (En asn ,j\\ (vnM2(isnasii(ui(tj}<Hi(iJi2ccri\ geen

boe of ba zeggeu; verder niets zeggen;

zonder een woord te zeggen.— ooash^^n

iets opsommen; menschen plaatsen, doen

/*'
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neerzitten, plaatsen in de orde voorge-

schreven door het een of ander. — amisn

tfnttHTp iets in orde of zooals datbehoort

plaatsen; iets klaarzetten, schikken, rang-

erchikken, ordenen; troepen opstellen, in orde

scharen.— asn asn asn asn \ klaarzetten, klaar-

leggen, in orde of naar behooren plaatsen.—

iuiMvm\ wijze van leven, wijze van doen,

zeden . Verg . mm 2 ru % \\

asn asn SB. wond; geblesseerd, gewond. -

Verg.
a

nri \mi asn"7 NN

057) (15Y) \ ong. (Jav. nauwkeurig.)— a?n n^ asn ihnj\

SB. nauwkeurig acht geven, nauwkeurig

letten op iets..- anrnasnananji\ lets nauwkeurig

waarnemen, op iets letten, iets met zorg

observeren, zich op de hoogte stellen van een

arbeidof icerk, door nauwkeurig achtgeven.

asn asn w — (hoas7i\ SB. pare stampen in het

rijstblok. — .mi.ww.isw> geraakt met den pare

stamper .— an asno anj \ iets , bv. koffij

,

stampen .
— mw^\ I. rijststampster.— 2.

ZVa. lvn ,rL
/ ^— (Kj1 H-i (lstl (un CLlVi fF1 ,l517 <*5W ^w ctr^ aw tti

a O
ijii it ~

-

^«sw^> er aan toe zijn als de kip, die em.

dwz. terwijl men reeds onder een slag gebuht

gaat, nog erger bezocht ivorden.

aj asn arj asn \\ — ^^wh SB. klimmen,

gaan staan of stappen op iets, om ergem

bij te hunnen reiken; den voet plaatsen

in den stijgbeugel, toillende het paard,— ooJc

in de, in een boom gemaaJcte inkapping, wil-

lende den boom, bestijgen; voorts: zich van

den stijgbeugel bedienen, om een paard te

bestijgen ; en den voet plaatsen tegen den

schouder, dwz. tegen de verbinding van den

voorpoot met den romp, — van een buffel, ten

einde dien te kunnen bestijgen of dien wil-

lende bestijgen.— Verg. ^lanrxjijw

OSn OSn P\ SB. beitel. — asn asn ^ i/n arijf\ ooJc

geschreven asn asn oju an ,p een met een beitel in

een houtwerk, bv. in een stijl, gemaakt gat,

noodzakelijk, bv. om dien stijl te kunnen verbin-

den met een ander houtwerk; voorts: beitelwerk;

en eindelijk nog ciseleerwerk op gouden ofziU

veren vooricerpen. Verg. j? «w t> <ht^ w

OSn OSn P \\ — an asn q\ S. 07} (^"ns P. &i(Ui^h\

B. iemand iets gelasten of zeggen te doen;

lastgeven tot iets . — an ni asn { \ it? .i*c nri -n \

en i-iruu)h\ mvdsv.. — anasyi^unan/j^ S.

isniKnnvnanp maar getO. ariiiK'-nani2an^\ P.

Si u) -n (a anj * B. een bode, berigt of tijding

(door een bode), een plaatsvervanger, ook

iemand voorzien van instructies zenden;
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demand zenden als plaatsvervanger; iemand

zenden ergens keen, om daar Jiet een ofander te

verrigten. — (tsi)(isnq(ij7}(Hyi\ S. (i£j;
rri(M(hn/l\ P.

(wwr»owj\ B. zendeling, bode, afgezant.

o 7 a O
(uiMniazi (hia i 00fc ZVa. asn (&i <n^i (Kin w — (a /£/?

»-/r Co <r\j -J* Co

on _,?o Ti te? (K^^s ^ 6i/ 6^(Eji(Hyj\\ — c&iaaasn

%

anidanji^ S. (EfiEiiui'h-drman^ B. ten behoeve

van iemand iets gelasten am iemand anders.

a a
OSY) asn 9 \ I. SB. voorzigtig, op zijn hoede,

niet onbesuisd .— ^i ^i tun mm % (kii <-n^ m, n

niet voorzigtig en niet behoedzaam ge-

noeg .
— 11. anabii ^\ zie &n <&» ~>i awn NX

OSY1 QSYl
I

9 w —
ĵ

(tsV^ maar geic. tynasn^xjuaa^

SB. takken kappen van een boom, bv. doode tak-

ken,geschikt voor brandhout; een boom snoeijen.

GJ OSY) OTI QSYl P \ met ^w^/w^ er nevens als

het woord dat onder de hoogere standen

gemeenlijk wordt gebezigd: oudere zuster. —

Met (Tfasnriasnz spreekt men wel een vrouw

uit het volk aan, ook mag men het bezigen

van zich zelf sprekende tot een jongere, en

een kind gelruikt het toel tot de moeder.—

-t)<h7?n en niMv>cn m\ zijn B. Zie voor het

gebruik bij nnni^ aldaar ->?<kt?\ /. en voorts

bij (ru chpi (kvjiw Zie ook <3-^(^2»fnn\,

OSn (ISY) (LTfl (HI fi\ zie (isnasnfcunwTjis bij tsnasnqw

OSY)
(TJ

OSY) (hd
f)

\ zie asnamw

OSY) OSY) (n(hCI (K)
fl\ zie osndaw

ay OSY) en OSY) ((to <r>? tf \ SB. stampvoeten van

boosheid of toorn.

OSY) OSY) \ naam van een zeker heestergewas.

a a^ a cs
CiSYI (ISY) \ en gew. ^nnsnnnm^ SB. sein op de

bedoeg, die slaande, zoooals bij & asn tim <mji\

zie dat hieronder, - is vermeld. - £*£n\ telkens

weer komen om iemand te manen, ook ergens,

om te zien of er tvat valt te stelen. — nadm

<frw*^\ na een zwaren slag, een aantal

snel opeenvolgende al zachter en zachter

wordende slagengeven, op de bedoeg. Ret

geschiedt 's middags om twaalfuur, gemeenlijk

drie maal achter elkaar, op Bonderdag eehter

ook nog, insgelijks drie maal, en wel bij de

aankondiging van het namiddaggebed, — ter

aankondiging van den Vrijdag; voorts: de klok

kleppen. - Verg. cm(Kmruji\\ — <&?<mkkt? am

/» Q Of
T)

(hf)JI \ Of «5"« «SW "~n (HTJI \ ZVa. (Uf Tlj K71 CISTI 0511 ^ \\

aSY
li
aSY

li^ ^' **?
iP

^' ^en voe^ °f ^ spoor

van een mensch of dier volgen ; iemand, die

hardop leest, volgen, ten einde hem zoo noodig

te kunnen verbeteren, bv. bij het koranlezen of

wel van hem te leeren, hoe men lezen moet;

ook: volgt, nu volgt, bv. het \5e hoofdstuk.—
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(m tsn aQ\ *oj)\ S. on<Eaa$nd(KTJi\ B. iemand, die

vooruitging, achternagaan ; iets, dat vooruit is,

in zijn gang of loop volgen ; iemand als een

leidsman of als een gezaghebbend en regelend

hoofd, volgen en gehoorzamen. — ^^

£i?(m^i£lz<T)\ iemand achteropvolgen. —

(hnisyw(urn<rfn2M>/i^ iemand overal achterna

gaan, overal volgen, waar hij zijn schreden

wendt; achter een dier, dat men weidt of

hoedt, loopen. — (^xmanjir^i^ tot in den

dood getrouw blijven; in leven en sterven

getrouw blijven aan iemand.

II. (Jav. zeggen of mededeelen aan iemand

;

wat door iemand aan iemand gezegd of

meegedeeld wordt; gro?idv. «^n\j — Bit

«5>7(i5^\ in het Soend. ong. — Verg . mn^. —

cS)(isrjm\ SB. hetgeen men iemand zegt,

bij wijze van vermaning of onderrigting

;

vermaning, inzegging, onderrigting. —

£iasncim\ vermanenderwijs 0/ om te onder-

rigten spreken tot iemand.

in. <tsr
fl

<^h^ zva" ^^^p

m asn en am \ SB. een gevoel hebben, alsof men

den strijd niet zal kunnen volhouden, maar

bet onderspit zal moeten delven; ontmoedigd

zijn, ontmoedigd worden, van strijdenden.

(ISY) 2 (ISY) 2 \ of»sntZ*sm^— ontosnt\ of <*m^asn9\

SB. drinken, niet met behulp van de han-

den, uit een ?'ivier, een beek, enz. ook: lets

drinken uit de flesch, in plaats van het

eerst te schenken in een glas; iets drinken

uit den theepot. Volgens sommigen ook gebr.

voor het slurpen met den snoet of bek

in het water, het drinken van dieren, zoo

als paarden, honden enz. doen.

#J? (a (HI /)\ SB. raadsel.asri asri nj &J) (Ln (Kin

asn asn (HYl n\ (Kw. doorgebroken, doorge-

sneden, doorgekapt; afgesneden, enz.

Jav. Wdbk) ong. — oQ^ikhv^ volgens anderen

/o. a. den llg. van Tj.) aatftiMtijs SB. steil

op o/afloopen, van een terrein, een weg, enz.—

£\\ xm (Kiip hetz. Eg. Tj. — Bit laatste mij van

elders onb. — Verg. (hmtcmur^/js 11. en ahmn

DC) 7 • •

arria\i — an x,n ihti <m/f\ Zie 01J
(Kj}(misrijj\\

OSYl aSYl (HY1 ff\ SB. benaming van het teeken

[»]; bv. ^
*fl^\_ [Jav. teeken, spoor,

dat dienen kan om iets na te gaan of te

ontdekken of waaruit iets afgeleid kan worden.

Jav. Wdbk.) —- (MtontKTijp zva. ^j^2«k^\\

awasnmiiKriji ontdekt, aan 't licht gebragt,

gevonden

.

<nasn en asTKHnnw — o|M^«5nw»f SB. van
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koopen of verkoopen : in het klein, bij het

stuk. — ^

vf
(Hinri asn ihn g <mjf\ lets in het klein

of bij het stuk verkoopen.

OSYI 2 £57? 2 (KYI ft \ SB. metalen, gewoonlijk

gouden of zilveren plaat, vdor op een

buikband. (Volg Rg. is totok a lampstand,

rnaar volg K. een soort schelp, die wel als

bakje van een palita wordt gebruikt. — Jav.

(nasr)2<nn5}i2(trnji naam van een zeeschelp, en

van het dier, dat er in leeft.

OSY) (KYi onji \ SB. ten tijde dat; tijdens, toen.

—

(Skr. tathila, zamengesteld nit tat, dat, en

K(ila . Jav. Wdbh)

o a
OSTJ OSY) dSY)ft \ SB. jong van een eend.

OSY] OSYI OSY) n\ (of volgens sommigen ^<^$^ N

SB. alikruik K.

OSY] (ISYI OSY) n \ zie het voorgaande woord.

Q
OSY) OS71 (IS71 CYY)ft\ zie i^isnmyj^

OSY) asm (Mr* w — (Hiasn^p SB. in iets zooals

een pager, een wand van biliJc of derg. een

opening kappen of snijden om zich een door-

togt te banen. Verg. Mini asn (Maw

o o
OSY) OSY) faJ) ft \ Kw. zva. tnasnrnasndJi/jw — oQidi

_oo o /, O O a a a o
fhm a£Yi asn mqtji (ha/] of cm 2 (tJiaji tnn asn asn ajtrci oji n

(ook wel (im £n (Kn&i aji\ toegekomen aan het-

geen stond geschreven; toegekomen aan

hetgeen werd geschreven dat zou zijn of

geschieden. — ihiSkm^ SB. suikerstroop

doen in de vormpjes. — Be stroop ^asnasri

o •

(KQ2(H7/)\\

ay OSY) en OSYI OJlft\ SB. drup, druppel. Verg.

asn asn (ki /j w — act asn ninnrn asn o^jjj \ bezet of inge-

legd met edelgesteenten. — omaSt^ancuKnasn

' • O a
fn asn (hji/i\

rr7 ie>i asnaj) rm (&i \ zie cm asn ?\\ — ajunasn
( ~J* Cq, ct Co ^

i

O
on asn uJifi i77i (kq an dJ) am asn asn an asn am a^i ? ^ \ spreek-

wijze: ook het kleinste vergrijp blijft niet zon-

der strafe/ brengt zijn straf mee.- ^

^

asn <n asn

a~ O a
(K? (K.1 (HI ;0? (Hlfj ZVa. ^ i^n^lfEJlg OSn (HrjOJll (M) (Ul (HT) T) \\

1SY) 2 (KY) 2 QJl
u
\ SB. met een gat er in,

van een lodbng, een aarden of porceleinen

schotel en derg. — im asm a^\ van een weg:

een berg of heuvel doorsnijden. — am asm

:^)^Khn/j\ iets, bv. een lodbng, t.w. deboehoe,

doorstooten. Verg. amasmemj^^

OSY) OSY) a/xft ft\ SB. spaander, spaanders.

osyj osyi cyv) fj \ S3, gevlekt, gespikkeld. —

am 2 vi (U) asn asnt^n gespikkelde rotting. —

ziapasnasnirui^ zie bij nqiEnajiiiz^

0SY1 2 (ISY) 2 (YUI ft \\ — (Hi2osn2<rup SB. een stuk,

bv. een pas, voorzien van een stempel,

stempelen. — amasmiru^Aniasnj^ zijn pas

laten afteekennen en stempelen.
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asn asn

asn asn

(ft asn (n asn (YV) 2 \ SB. mam van een epide-

misc/ie ziekte (sasalad) onder hippen, eenden

en derg. — Het die?; dab door (^asn<qasn(nji2\

wordt aangetast, sterft heel spoedig, soms

nagenoeg onmiddelijk

.

O^icn OJi (KYi n \ S. ongevraagd zich in

een gesprek mengen; er zijnmond insteken.

ft-AfjX SB. vast, zeker, stellig*, vast-

staan ; blijven, voor goed blijven; bij voort-

during.— an tin mi ar)jj\ lets vaststellen, iemand

bevestigen in iets; van iets het bewezen

zijn aannemen, iets gestand doen. — mm

(U)^ji(hiji\ I. zie oj) (EA % tun all w — //. mooijer

woord ah ro.nyj^-^^a^x iets zooals een

piwoeroek nakomen, naleven.

Q ...
OSYI OS)/} \ SB. in bewaring geven, mee-

geven aan iemand, hv. als men er op uit

gaat, iets, dat men niet han of toil mecnemen,

geld, met opdragt om daarvoor iets te koopen,

enz . — (mas}idj)g(HTji\ iemand, bv. een

stellen onder de hoede van iemand; iets in

bewaring geven aan iemand.— asn (Snaji^nm,j\

het in bewaring gegevene; het aan iemands

zorg toevertrouwde; wat aan iemand wordt

meegegeven. — (Kiiasna>naji^ia<iji\ van den

persoon, wien iets in bewaring werd gegeven.

a a
asn

-"

&sn asn aji rj \ SB. omslag, overtrek, enve-

loppe; de bovenste laag van tabaJc; oolc soms

voor deksel, maar het is dan een Javanisme

of Maleicisme. Verg . flsw-nt^w— Voorts:

uit, gedaan hebben met spreken, gedaan

zijn, afgeloopen zijn van iets, zooals devoor-
t

lezing van een brief of derg.- ooh: toegekomen

aan iets, bv. aan een bepaalde hoeveelheid, en

vervuld, bereikt, van den levenstijd. —

(K
jj

(lsrlMJI\ een brief sluiten, maar beter kier-

voor (a-najiasHjiw Voorts : iemand opsluiten,

in arrest zetten, gevangen zetten; iets bv.

een glas met de hand, met een bord of iets

derg. bedekken. — aqasnimtniKi^ S. ^7 >*sw (u/j

(3^L(fm(H7ji B. (van een aanzienlijke) zich

opsluiten. — *o vy\tu> ^1 an
tp iets bedtkt of

digt houden. — (Hjasntui—utmoSis zich de

OOren digt houden. — asnasniuigxniain'^irug

(ch\ spreehv: het eene gat met het ander

stoppen. — (Ki fcr? cm cm nn|<l/i
/f\

de laatste van

de profeten, d. i. Moehammed.

a
asn asn OJI \ 00k wel afgekort tot a™ £, » S.

ahcch tHiEis of 6^Aoh(rii\ B. evenwel, maar,

dodl, echter. — Obi)asnajicn^i(E^(Hiji\ ook: als,

gesteld dat. — (Skr. tatapi, evenwel, echter.

Frof Kern. Jav. Wdbk.)
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OSYI OSY) (l£\ 2 \ zie nsnakdw

Ofr) O&i cm f)\ SB. vaststaan bv. van een

tafel; voorts onversaagd, onverschrokken,

niet angstig van hart of gemoecl. — foam

<m^ een geweer of pistool laden. — xmah

snaQcmj geladen. Verg. (buwnji^

OSY) OSY) am f) \ /. zva. m*sh\ einde, slot.

(j
JI 1

*

^^sb&ft de voet van het geber£te

of van den berg. — <"^™tf N a -
SB -

'ton~

derst boven staan, bv. van een todong, van een

vlieger in de lucht, enz. — en van menschen:

met het hoofd omlaag — ^.^fyj^V ™ts

bv. een lodbng 't onderst boven zetten. —

™>mm™P met net hoofd naar beneden

en de beenen in de luclit neerkomen ;
ook

zva. a?»fl^^J^rS^N\ — (Hi^amp b. SB.

van een regenboog: gerigt zijn naar of staan

w, bv. het noorden; voorts neerstralen, uit-

stroomen, bv. op een huis, van een licht, een

schijnsel uit den hooqen. — II. <^^™r SB.

hemming van een zeker geregt, bestaande

in rijst (y™.u<z\ met zout zoomede wcptm

<u<m^ ofwel tisn^^-^vxfcrnjis toetoeg

maken.

.OSY) OSY) (V7) (hnfj\ SB. plank, planken, waar

bet paard op staat, bevloerin^, in een

paardenstaL — Van ^^rr^? men schrijft

00k icel nsriisnuTYKhn/jw
en ^'

o Ov O
OSY) (ISfj (HYJ OJYJ 2 OCI fj ? (K.) en <&n KiUnr^ hi 2 imp

SB. niet op zijn beenen kunnen staan

gedurende eenigv oogenblikken, van iemand,

die lang met gekruiste beenen heeft gezeten

en wil gaan staan; ook: niet kunnen staan,

als ze bevrijd wordt,- van een kip, wierpooten

geruimen tijd waren gebonden uS^^^j

of die langen tijd in een o^wn zat.

OSYI OSY) cm \ SB. duizendpoot.

osyi asm cm an/i n\ zie ^o^^w

OSY} (M Q\ en gew. GQtpMp SB. daar zoo-

even, zoo pas, daar pas.-- *»™6^$™yi s

van nf dat pas; van af het oogenblik. —

6Q*n(8i&iM\ waar komt ge van daan?

waar van daan keert ge terug? - ™&nMj\

pas, zoo pas. zoo even ; ook zva. mmm^

en aan wal komen van een whip, maar

dit laatste- is een Javanisme.— ^^^od^ox

pas gewerkt hebben, komen van bet werk.-

ajl QapaJ^\ zva.M<rn*°yi* Zk 00k knMJMj"

bij SziKioJip de grondv. is ook asn^w

OSYI (M c>7 (W1 OSY)U \ zie m-^wvmJ*

CT(M2 C»2^2WN zie <M*-m<w»»«2T

OSY) (U) (HYJ
ff

\ ong. (Mai het met iets fijns en

T^yr
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puntigs in of door iets steken, zooals

met een naald of met een draad

door de naald. P.) — ^"^^"Igf ss -

naald of pen, bv. van goud en met een knop,

die in het kapsel wordt gestoken tot

sieraad. «sn<M<Ao3\ ijzeren schopje, dat

men o. a. gebruikt om een stulc vleesch, dat

men braadt, in de pan om te keeren.

â r}

(

M
l
M, aSY)

fj^ zie fl1*1*W

asn oji 2 (Ti crui OJI asr1
/J

N z™ ^ ^ 'r
/
n? '^J, *?3P

asn Q>J) (Ml [1 \ (uiM<£hi*j\ benaming van het Arab.

tee/cen
(
LO

'), dat in Soendasch gescJireven met

Arab. JcaraJcters wordt gebezigd.

OSn(M\ SB. bril (Pers. tjasjmah.Jav. Wdbh).

asn en (9J) P \ SB. rozekrans (Ar. «vyuxO.)

—

(zi(K)(isTi<nM?\ den rozekrans aflezen.

OSY) OJj \\ — (Hiajjs SB. iets, zooals een put, leeg

scheppen, leeghoozen. — aaaj^^umjis het

water hoozen, scheppen, bv. uit een boot of

een put.

asn<UJ\ SB. suikerriet. — (^^S^^ot^n

naam van een soort daarvan. Mg.)

asrj ftJJ \ /. SB. naam van een plant, ivaarvan

het wortelsap in een water geworpen, de

zich daarin bevindende visch bedwelmt, die

dan gemakkelyk wordt ffevangen.- oyv>\ visch

zoo bedwelmen om ze gemakkelijk te

kunnen vangen. Verg. bij <l«**tii\\ — II.

^7 0n Jav. en Mai. oud, bejaard. Verg.

(Kn 2 trui 2 iimji w (3^4on icn <W,wmm (El <rj (isrj i \ any ny\

<r> isYj \ <ui26^A*sn iv) (peter <& t «n asw <w\ spreektv.

:

die men moet eeren, dat zijn : zijn

goeroe, zijn vorst en zijn ouderso/m alg.

zm : zijn ouderen. — &i m^o \ of <&^ vi \

(Jav. (EinnsTjiij)) zie (Mastutun*

asn 2 #-# \ /. zva. ic)(ui\\ — dj)OMtasnji\ volg .

somm. zva. <pmi\ en asnd<ui\ maar bep. is het

ook een benaming, waarwee men zijn 6^.*™

of flKflS aan- of toespreeM.— 2. /isnjosi*?

agi\ SB. uitslag hebben aan de kin, of

aan de hoeken van den mond.

asn &J) P \ Jav. groeijen, wassen, enz. slechts ge-

UP ,
bruikelijk in de uitdruhking : «S «n

<
.mj <tj < «g

*fl

aa\ halverwege de levensbaan; van middel-

baren leeftijd, d. i. bij den Soendanees, die den

gemiddelden levensduur stelt op zestig jaar, een

goede dertiger; en gebezigd van een paard be-

teehent de uitdruhking'.-de haken zijn goed uit.

OSY) (U) (§ ^k(Hl/f\ naam van een honigvoort-

brengende hjensoort. K.

OH1(U](Klfj\ zva. tKy*yxm^ altijd; het kan

niet missen. (In Zuid Bantam zva. «sh «sip K.)
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am (U) (HIJ) (m» 4J]|o^ oud, bejaard.). SB.

titel, ooh als voornw. v. d. 2 persoon, dien

men geeft aan Europeanen, Arabieren en

hadjVs, ook aan een regent, maar dan ge-

meenlijk gevolgd door zijn ambtstitel. Zoo

betitelt de Europeaan een regent, die bv. 6^*£>

(Wdsn is, veelal met (i5Yj(V)!K)j^6-iAcS)(utabii\\

Inlanders doen zulks slechts, van hem spre-

hende, en dan doorgaans ooh nog slechts, als

ze Maleisch sprehen . — En een Europeaan,

sprekende tot een Arabier of hadji vermijdt

gewoonlijk het gebruih van asntotaap, —

Eindelijk zegt men van de Godheid sprekende

in fllaats Van ornaj)(3^Aru\^\ wel (im(U)CKiji(3^A

nji9\ ook wel eens vrnajnihn^^L.rvtyw
<r)j

(I
-Ji ay %

OSY) (Ui\ I. zva. (un*n of <L*<»m\ Reg. Tj. — II.

aa(ui\ SB. ((HinjidJis mvdsv .) bieden, er op

bieden, op iets een bod doen; om een

tweede vragen, bv. een tweede sigaar, na een

te hebben gekregen; ooh: vragen aan iemand

het nogmaals te doen. — <K?rtj)T7^™\ iemand

bet aanbod doen van iets; tot hem aan-

biedenderwijze zeggen* — m.ojI3jm|>

iets presenteren of aanbieden aan iemand;

iets te koop aanbieden.— (ukkioji* bod, dat

emand ergens op doet of heeft gedaan.

S /
OSYJ (U) \\— ^/un I. SB. een boom of een bamboe

omhakken, vellen.— cmnnnaj^ (hiwnKMn

en ot^o-h^n mvdsv. — de eerste van

meer dan een persoon, die een of meer sinks

vellen; de tweede van een persoon, die een

veelheid velt, de derde van meer dan een

persoon, die ieder meer dan een boom of

bamboe vellen.— II. mms SB. kanteh be-

handelen met oSiasntui^ — (Hy]<vm<v)ni(hnfi\

hetz. — <wi asn (ui \ zie (U) ctj) an \ hij w oji \\ — III,

(iSTjajieqasntij) of asn;/u»
77

nsn uuvi

2

\ zie bij wasniLpw

asndJiCHnjjW— £<8<Hrijs SB. steken, een

steek geven met eenwapen.^mEt*mdKy^\ mvdsv.

(herh.)— oaajuhaieiH^p met een wapen naar

iemand steken.

0/1 OSY) (LJt CKYl f> \\ — <rjMtv>(K7i/i\ SB. iemand of

iets grijpen, pakken, beetpakken.

(ISW (U) ocn QUI fj\ SB. berusten, berusting

in hetgeen God over ons beschikt. —

asn nsn (U) (Kn irhi (ktj^\ een valsche berusting,

die de handen in den schoot doet leggen.

—

Voorts asn ajutm iru^\ ook : zich zelf kunnen

en weten te redden; buiten andermans

hulp kunnen; zonder hulp van anderen

in zijn behoeften kunnen voorzien ; energie

hebben .— (Ar. ^jfi, tawakkoel, zijn toe-
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vertrouwen stellen; zich verlaten. Jav.

wdbk.)

RSY1 (LJI QJ) fl\
tKicuiiK^s enz. zie asnMi y

\

aSYl 01 (U) (Ml n \ naam van een zoetwater

visch. K.

Q
aSY) (U) (Kfl n \ SB. ramp, tegenspoed, onge-

luk, onheil ; ook: een ongeluk krijgen, om-

komen. — wri ten (V)(}j)^(mji\ ongeluk, ramp,

enz. en in het ongeluk geraakt zijn, onge-

Kikkig of rampspoedig zijn.— & ten oji % oaj^\

een ongeluk, ramp of onheil bezorgen of

toebrengen ami iemand.

ClSY] 2 Q~fi 2 OTUI f) \ naam van een lionig voort-

brengende bijensoort. Xlg . K.

(isy) 2 ori (U) arm

n

w — ^^^n^N ook ivel

(hmc~.(rhip SB. iemand of lets met den

vinger, met de hand of met iets, bv. een stok,

een boek of wat oo/c, beroeren, aanstooten.

(ISY1 (U) \ X. iunaj)\ ffo«3i\ enz. zie (vntKiKKiji en

ihj) {tsTi w — (u (isr)
t

nji (C? ann \ zie «jr? 2 &>n 2 \\ — XI.

asrio)\ bez. voomaamwoord v . d. 2 per8. dat

sorns ah P. soms als B. of BL. woord

toordb gebezigd.

GSYl &jj \ SB. kom van verglaasd aardewerk.—

isri(iJI<Kni7n\ vond ik voor nap. — Verg

.

<Li cm w? n \\

bSY) 2 (Ui 2 \ SB. missen, ophouden, stilstaan

;

ook een uitzondering maken op den regel,

bv. van een (den) nacht, waarin niet, zooals

onders altijd geschiedt, de wacM ergens wordt.

betrokhen.— f(U2n^(uiasti2(un\ in het Buiten-

zorgsclie zva. <ru xm mi ^i ? <r>m o oji \
(
K.) voorts

asn2,-C»2\ volg. Rg. slop in een bosch ook in

het gebergte.)— <uti(Mi2(i^(Lii(isn2(ij)2(hn\ niet

ophouden of niet uitscheiden met iets;

steeds maar door, zonder ophouden.

—

asnnmsng(tju\ immer en altijd, zonder dat

het mist, geregeld, vast, f^nt . ( itw 2 (mi 2& 2 \ zva.

ten 2 trw (ui \i K.)

OSY) on/i \ SB. alles, wat bij wijze van touw,

om iets mee te binden ofmee vast-digt of

aan te binden wordt gebezigd; touw, koord,

enz. ook: pees van een boog. — cm tli ,ll? <k^\

iemand binden; iets digtbinden; iets, door

het er aan te binden, voorzien van een touto

of derg

.

, zoo bv . den poot van een vogel,

om hem het wegvliegen te beletten.— mcojulu

<Ki2(L/ti2\ een veroordeelde den strop om den

hals doen. — an rfi ani ? im^\ een pager of

bilik aanbinden, dwz. binden aan de stolen; iets

vastbinden aan iets anders, ergens aan vast-

binden — <un <n<i m ni mi\ S. tun nu (Utn^i ihi2 oj)/)\
tot, asf *-/'
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jB. gebruik, gewoonte, de gewone manier

van doen; hetgeenvanoudsgebruikelijkis.-

asncrEi (un r
rtasnjf\ de koordjes, die achter van

een ayttojMnaMji afhangen, en die als het

hard waait, wel aan den keelband worden

gebonden, om het hoofddeksel nog stevi-

ger te bevestigen.— asntr£ixmah\ het hals-

snoer, met een of meer kwasten, dat een

deel uitmaakt van de officiers montering

;

fourageres; ooh wel voor een horologie-

koordje, dat om den hals wordt gedragen.—

asn rvi (3^1^) (3^a^i \ zie bij ^^16^^) w — 0J> asn

/rS\ een kwart gulden; kwartje. asmy n.i <mji

of asn asn m nru dry* hetz.

OSY) ami \ Jav. zva. aStfrhp drie.— Slec/ds in

gebruik, verbonden met astiaui acnj^s zie op dat

laalste woord.

OSY) arvj \ SB. drie .— <*Smo aaji \ drietal ; met

hun drieen. — a<naSnnji\ de derde; ten

derde; in de derde plaats; ooh met (na-

melijJc met twee anderen). as?nruaj}irLitka^\

dertien

.

it) &SW ^Ui \ ong. (nasn<nasn(rhi\ SB . duid elijk,

blijkbaar, openbaar; het blijkt duidelijk;

het is aan geen twijfel onderhevig. —

w<nasn<nj)\ zeer duidelijk ; duidelijk en

klaar. — mtrnmasntruoitidM/i^ iets opgeven,

duidelijk maken; van iets doen blijken;

van iets nauwkeurig berigt inwinnen. —

<nas)nrtasr\(rhi<3^icHi^\ maar gew. aji<nasncrLi(3^ioaji\

aantooning, opgave.

OSYI OfUi 9\ Kw.ong.— morui^ of a^a%an.nji^\

SB. van een naam of bijnaam: de gebrui-

kelijke worden of zijn .— a% asn nru^ obt i (mji \

van een naam of bijnaam: gege ven worden;

van iemand: genoemd worden met dezen

of genen naam of bijnaam .— De Act. vorm

scJdjnt niet gebruikt te worden.— am <£uw %
\

van iemand of iets, zooals een land of rijh :

genoemd worden zoo o/* roo ; bekend onder

den naam van. — *mtou<nn$<hin6^<M<Knji\

genoemd naar zijn kind. — aaiasnaui^iniEi

(tm oji t) fn (Ki $ of wasiiinjifthifif&iajnasnG^MiKv/l

of aj)ajn(W)(iZ)ni(mf)6^tKi
t

midMtrLi{\ hoe IS je

naam?

asn OTUl 9\ I. SB. de krop van een vogel.—

2. <hn(r£i{\ zva. <m azrxm 2 asnjw

asn aruf p \ (Jav. booze geest, die ziekten en

plagen te weeg brengt; toovenaar, be-

hekser.) ong. — aoai^ of <is^*ii&7<n^

iemand, die heksen kan, toovenaar, vooral

een boosaardige toovenaar. — Het volJc
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0St1trU\

zegt, dat de amtKri ari<wi %\ kan vliegen en dat

7iij dit doet in de gedaante van een ftW<ru\\

—

(In het Bandoengsche anrLr^s zva. ajn^nw X.)

0SY},(nJ)9\ (Jav. een door God beschikt on-

heil tot vergelding of straf van een ver-

grijp tegen een pligt of een verbod.)

ong

.

— <N7Msw<ru{\ zva. a-m^n^n^

OSY) arm (cm nzr> fj\ SB. in tweeen gespleten

bamboe's tot dakbedekking.— Verg. cSinKu/jw

OSY) cruj (HI n\ SB. boomgaard .— asn «sn m^^

orijp hetz.— Verg. <un>a8if 11.

aSYl (CI (HI fi \ (hnanwp zie op asm (u z a^^w

OSY7 (aj(HJ(Hlfj\ SB. iets, zooals een plank

o/blok, waarop men iets fijn liakt; hakblok,

slagtblok; voorts het een of ander, bijv.

eenige in elkaar liggende vellen papier, dat

men legt onder het papier, dat men wil

beschrijven.

OSY) arui (Kl\ SB. ffmasnmgi-nff^T teverdrij-

ven, te ver gaan; te ver gedreven, overijld.

Verg. (qaaiq^^w

(1ST) 2 OlUi 2 (HI 2 \ ong. asnzasnzrLiz ah 20710^1^ SB.

van het loopen van iemand, die langs een glad

bergpad afdaalt, nu met dit, dan met dat been

vooruitglijdende; ook (van het loopen van een

beschonkene, heen en weer zwaaijende. K.)

aswcn/iw — (Ki<tu\ SB. van buiten kennen;

van buiten, van ojivz en mmw — ajiaa<rui\

P. opinie, idee, intentie ter zake van iets.—

asn irunicm/is de persoonlijke opinie van een

persoon of van meer, nog niet getoetst aan

de bestaande uitspraken of voorschriften.

asr) cnj) \ ong. — aQ£?iiu\ SB. niet bebouwde,

sleckts met gras en derg. begroeide

gronden.

OSYI cnJI \ plat voor amz^zru^^ Het woord wordt

door den ioekang pantoen dikwijls gebruikt

.

OSD (TUI \ (Jav. iemand of iets verlaten, aehter-

laten; enz.) SB. zijn (mooije) stem kwijt zijn,

van een tortelduif; voorts gebr. in a,n>ru^og^\

een sierlijke of hoffelijke nitdrukking voor

Sterven. Verg. ojic-^^w — amnnxm^namasnirvis

door iemand bij zijn verscheiden nagelaten

goederen.

asr) (TUl \\ — <m.ru* SB. aarden naar iemand;

overgaaD, overerven op iemand; denzelfden

aard of dezelfde lichamelijke schoonhe-

den of wel gebreken liebben, door over-

erving.

OSYI (TUl <rY) \ maar gewoonlijk en ook beter, ten

minste in proza, asnoru^naaizruizasn^s ZVa.

asn trSi iUmKiaw— (cn-riajnm asn rui -riaaizruz asn as
Cb}j

*-/
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ook weh (imM^)(hm2(n.i2(in)/i\ dingen, die

door ieinand, die er niet meer is, werden

gemaakt, aangelegd of daargesteld; het

gewrocht van ouders of ouderen.

OSY) arm (fen fj \ SB. verstooting, in den bepaal-

den vorm uitgesproken door een man over

zijn vrouw (Jr. ^3MjA — "n cm mi oru (kii it \1(W

of (Hnn.i*nij\ de verstooting uitspreken over

a a 7 a O
eetl vrOUW — astia.?naamji<xti(nji\ OO/C (kkithiuiu

Ml; (I

an cn,i ahi tl/ \ ook wel ^ qv cr)1 rL7 (hn "L? ^ de drie
&U tot (I '' fob (^b S

talaks (ze alle drie hegrijpende in de uitgesproken

worderide verstooting) uitspreken over een

vrouw.— Bit /can natuurlijk niet, maarmenzegt

zoo wel, willende pertinent verklaren, dat men

er niet dan denken zal liaar terug te nemen.

OSY) aruj (HYJ n\ SB. zich onderwerpen, zick

overgeven; onderworpen zijn (Jr. oiJbtS) •

9

OSY] (TV) (KYJ fj W — wi.rw/N7i,;\ SB. ZVa. ^(hkhi2\

ook iets, zooals een aanplant gaan zien, gaan

inspecteren; worts een kwaliteit van iemand

of iets opmerken, zien. — (ht.ru^^00^

S. tlatutKw/i (3^A.ant<HTji\ B. (van een meerdere)

zick bekijken, ov. om te zien of alles goed

en netjes zit. — MarLj<Kn<ru<Kriji\ iets in de

bijzonderheden inspecteren, nazien, nagaan.

(iSY) arm (KYJ j) \ Jav. zva. (eiosikejiosuw

a a o o

asYj arm (ten[I \ SB. stut, schoor ; en de houten

schuif, waarmee in een inlandsch huis de

deur wordt gesloten. Verg. a^cmw — miujo)

orij]\ een deur met de toelak sluiten

;

(iz)iisrjrv}itni(hn/i\ ook : gesloten zijn , met

behulp van de toelak, van een deur. —

(Lniij)6^M,ru(KT^/j\ de toelak, waarmee een deur

is gesloten, terugschuiven, wegschuiven. —

(Hiirvithrnjjs iets stutten ', ook iets afwe-

ren , tcrugwijzen. — Miru<Knnji\ ook

mi, rti run <iui \ zva. (hi ru (hit nru vrn w — (hiirucKh
(1 CO li to *>

(j <>

(rj!Kh S. mwcKiTji (3^9^(?o?n B. de handen in

de zijden zetten; met de lianden in de zijden

staan. — luaniruinrij^ middel of wat men

bezigt tot afwering; voorbehoedmiddel

;

Jig. sckild, waarmee men iets afweert. —

a.jii(3^A ivm.iu(Kn(rvi\ toovergebed om rampen

en gevaren van zich verwijderd te kouden.

OSY) 2 arm 2 (ten
fj

\ SB. groote van bamboe

gemaakte mand, met los deksel. — llijst,

aardappelen enz. worden gewoonlijk in twee

zulke manden, aan een draagstok gedragen,

langs de huizen verkocht.

OSY) arm (HYj \ SB. zorgen, waken voor iemand

of iifts. Verg. ^snirhitnaaiim^w

OSY) arm (KYJ 2 (Ui fj \ SB. het ongeveer een
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voet lange bekleedsel van het bamboeriet,

dat zich bevindt onmiddelijk boven eeD

geleding; en dat van het riet afgenomen

den vorm heeft van den kop van een garnaal;

van daar ook voor bet hoornachtige be-

kleedsel van den kop van een garnaal.

<^> oaSY) (U12 (KYI 2 <&)/}\\ cmagrz^zMp SB.

met een arm of de armen leunen, bv.

op de leuning van den stoel toaar men acliter

staat. — cKKui? item (&iiKiji\ op lets met de

armen liggen of leunen, bv. uit het raam

kijkende, op de vensterbank of naast iemand

staande, met den arm op zijn schouder.

a *
aSD OTUl (HYi \ — (mrviKhs SB. een vogel, bv.

een kip, de vleugels kruiselings over elkaar

binden ; iemand de armen kruiselings over

elkaar op den rug binden.

' (CI (KYl \ I. SB. bidsluijer voor vrouwen.

II. Volgens Rg. en K. in het Buitenzorgsche,

en volgens laatstgen. ook in het Bantamsche

ZVa. a^n (M asnjj\i

/I5>?
(YJ arui on dSY) \ SB. nauwkeurig, tot in

de kleinste bijzonderheden van vragen.

QSTI (Y\J) (ISY) 0\ S. (VKhoitKip ook tunLi (uu asnn\

B. (van een meerdere) B. opdragt, verzoek,

bestelling, last, en, maar dan (tn&iMnaji^

asrn

B. opdragen, verzoeken, bestellen, gelasten.

Sevens asn<rua*nf\ bezigt men tmwfbiTiasnaajts

maar dit laatste veelal P. en zoo tun asn av> asn
%

<vnoaji\ S. (KiiajivinitisnMp P. een opdragt

of bestelliug hebben van iemand; gelast

zijn door iemand.

OSYJ (TV) en OSY) (HI fj \ SB. maar (S. xs^aviasntoj^s

B. Reg. Tj.) in alle opzigten zorgen voor

iemand; uiterst zorgzaam zijn oog laten

gaan over iemand of iets. — ^rviinasnariiui • >

voor iemand zorgen, niet slechts voor zijn

lichamelijke beboeften, maar ook dat zijn

geest zich ontwikkelt; voor iets in alien

deele zorgen, zorg dragen, oppassen.

asn arm asn 2 (MY n \ zie m ru<nasn^p

asn arui asn am n\ SB. de loodregt in den

grond gedreven palen o/bamboezen stijlen

van een pager. — Verg . (i^^^i^iasn/jw

asn (CI 2 0>J) /) \ naam van een eetbare aardvrucht,

(Arum Esculentum, also Colocasia Vera of

botany. Rg .) In de spreekwijs (ntrSi ilu (thi 2 on

azvtaj)n <jLb*fon?.?L?^\ wordt met asn 03.2m >j (3-z*fv>n

2

rcif de (cndtrCt bedoeld; van alle asnt^na^i

soorten is deze namelijk het meest 6^A<£mrujw

asn (TU) QJY ff \ (Jav. ten einde, op, uit; enz

.

ong . — aa<nji3Jt^fi.Miii\ zie ojic~%\\
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OSYI (Cl(WI fl\ SB. asiKVLaj^n 6Jia~i(m/i^ boosaar-

dig, slecht van hart, genegen om zijn

naasten ongelukkig te maken.

OSYI arm 2 (Ml
f)

\ naam van een soort zwarte mier.

asin arm qj) n w — (mrmo^p SB. lets, zooals bv.

een rozestruik in eens afkappen.

osyj (TUKKfl fj \ S. M-r>as»,i\ B. sclirift, ge-

schreven of geteekende figuren, Jietzij

letters, Jietzij, zooals op een samping grillige

figuren of afbeeldingen van liet een ofander;

bet geschrevene. — a$u <ui a™ asu a±nmm ojiji\

zie blj ^nabn^Tjw — (hni\.ia^/)\S.^hjj n^ (l5ll,]^B.

scbrijven, een brief schrijven. — aqnuaji^*

tm^h figuren teekenen op een samping

OJ SampmgS. — ^.^u^^^x b. (Kjji^nasiucKijp

B. lets opschrijven of noteren ; van lets aan-

teekening liouden. — ^
//

-*:n 7u oji ^aihtji \ S. q-ji

m

-nas}ifhn/j\ B. scbrijven, bet sclirijven als de

kunst van sclirijven . — <rj ru ajyaj) cm 7U uj) ^a. m/j \

S. mrLiMtuaQjiniasttttajis B. schrijfcassette.

—

!H-rSiaji^Aan)\ SB. op lets letters, figuren,

een merk enz. teekenen; lets bescbrijven,

bv. een muur. — MCM^nnm^ of (Mltuj.asnjs

gescbreven, zoo in datums van brieven.

OSY) aru] 9JI n \ S. eSitvwaw B. doorgaan van

lets dat zougebeuren; er toe komen, gebeuren.

aST) orui OJI OSYI n \ wordt niet verstaan en slechts

gebruikt in mm (eji amma <uj ^y/^ dat men dan

zegtte zijnzva. <un z an asn/jw Kan liet liierhet

Ar: Va^i zijn, ols een stopwoord gebezigd?

asm (TV) en QJ) ckyi \ SB. stuk of scherf van

o 00
een (M ( or> (m l^1 /j^ oriasn (Mil znsii am { \ <n~n (Kn venn

[u-r)(uiij(Hr^i\ azii(vvj\ of aarden ^^clw

asm oru) cuj azi (Ki/j\ SB. toestel, waarop

men iets te droogen bangt o/aan de lucbt

blootstelt, bv. een rek, beslaande uit een bam-

boe, rustende of liggende op Ucee andere in

den grond gestoken bamboe's. — asn ru <& mm

thijNiip zva. (Ci(ui.rLi(is7i(hnji\\ — Verg. liet Jav.

JVdbk . op Mjituiw — cut (tli njj, xn an
/j en t&nmji

ajiccuKi^ aldaar voor : piekerek; wapenrek.

a
OSY) cay cu) n w — ^^^\ SB. een brief vou-

wen, digtvouwen. — m imcm ^?^\ kleeren

en derg. opvouwen.

OSYJ CfUj CL1 /} \ zva . w (eji 3 am,)w

osyj oj oru) cut w — asnasn^rviajis SB . uit een

boom klauteren of zicb slingeren in een

ander, om zich de moeite van Tiet naar bene-

den komen en weer opklauteren te besparen.

OSYI cnJj> CUjjP\ zva. turnjij^w

OSYI enjt cut 2 (KH n\ SB. de hoef van een

"ZJT

paard.
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asYl otui (U) (myi >9 w — (ki ru <ui then/] , SB . een

trap geven, door den eenen voet voor het

ander been langs te brengen. A'.

OSYf (TV) (U) fj \\ — an nrw (tap zva. to-r^w ^

,mo^\ SB. exempel, voorbeeld; ookfig.—

Verg . (lJ* twtw

OSY) en (TV) (U) 2\SB. onverschillig omtrent

zijn werk of ambtsverrigtingen, in die

mate dat het pligt verzaken wordt; een

slaapkop zijn en den boedel maar laten :

waaijen. Het woord is oorspronkelijk Ma-

leisch en gevormd van tidoer, slapen.
\

OSY) (TV) 0£\ (KYI ff\ zva. ^a-<7iN en n,/^?^\\

aSYl enj) (UUI ff\ S. <tlil<\ ook tvel wi-&\ B. ver-

volgens, daarop, voorts; voortgaan, zijn

weg vervolgen, doorreizen; doorgaan; bij

voortduring. - «sn^ri^.Lu
/
^ au-n.i£:<\ mvdsv.-

tvrt(F.j nruz.ua \ zva. ^nfruajup en SB. met der
j

-tijd. . — a^inji;u\ S. rufL<(M\ B. het ver-
j

i

volg van lets, bv. van een verhaal. — ^ |

|

ru iii2 (ki/i\ S «o ru& <vn 2 (Hi.] \ 00k <ct *k iHiii(Hin\

B. lets voortzetten; zijn verhaal, gang

of togt, ook een weg vervolgen; voortgaan

met lets; aan lets gevolg geven; iemands

icerk of bedrijf opvatten, zoodai men de-

zelfde werkzaamheden verrigt of hetzelfde

bedrijf uitoefent, als hij uitoefende. — ^ rv^

iQdtmiHiitnurhnnsin het van zijn ouders

geerfde goed bij elkaar houden.

asYj OTU} OAJ) o \ ong. — (uxsnrLiiu^ SB. door

elkander neerliggen van slapenden , ook van

lijken op een slagveld; voorts van kopjes, bor-

den, scJwtels, enz. op een tafel; enz. — Verg.

(J <tf ^-'

OSY) (VH GEfl fi\ SB. een -n an ^1p (mv\ (rond blad)

van koper, maar ook wel van zilver of goud.

a
asn (YU) (ED {) \ zie MifKn (Ef)iw

asn 2 001 2 (EH [) \ SB. duiken. — ^?^^p

een stuk goed verven, door doopen in in-

digo, of wel, als men verlangt dat het een

zicarte kleur zal krijgen, door het te behan-

delen met een zekere kleisoort. In beide

gevallen wordt de stofvooraf gekookt in een

vloeistof tot welker bereiding de schors en

bladen van den malaka, ook wel de schors van

den djamboe- m djarakboom worden gebezigd

fimjjitSiruA.—^W?*jfl^p naar iemand of

iets duiken.-

—

(mgigiiQittnp een mensch of

dier verdrinken; iemand om hem te ver-

drinken in het water werpen.— <*"gp^»

m«|m^ s. ^g'^^^w^ B
-

zich

verdrinken. — *s2i£??gp<s».f\ naar de diep-
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te gaan, zinken onbedoeld, van menschen

en dieren; ook verdrinken.

asn arm (&} n\ SB. alles wat men bezigt om

iets anders daarop te leggen, te vlijen, te

spreiden, enz. — zoo bv. de bladen, waarop

men in een mand de visch legt, het papier

waarop men zaden droogt, enz. — Very. moji

majr<i^ — tKuwiteKHTjfs onder iets iets als

tilarn leggeil. (m<n,ifci<maji*rnoJi<&i<Kn^'l\

onder den bultzak een mat leggen. —

aai<njiiEJioJi\ de mat die soms onder een
(H\j (j

bultzak wordt gelegd; oolc de mat die

in de dorpen dikwijls boven op den bult-

zak wordt gelegd en die dan tilam is te-

genover liet taken, de ^^^\ die er over keen

wordt gelegd, of als men geen taken ge-

hruikt, tegenover den persoon, die op de

matras ligt. — asn n.i aymm \ hetgeen men

geeft als men om iets verzoekt, zulks,

ten einde hem, tot wien het verzoek wordt

gerigt, door het cadeautje gunstig voor het

verzoek te stemmen. — asn <&t aim on \ hetz. —

aSi(n,i(EJi^2(mz\ zigtbaar, tastbaar blijk of

bewijs van ajigomw

(KY) (IS? Om ft \\ — ttotmcmp zva, am z <u i lw ,j\\

Zte OOk /memjjw

asn arm om\ SB. meer (Skr. taddga vijver,

gemaakt waterbekken; talaka, een groote

vijver. Jav. Wdbk.). asnirucma:mui(h.^\

naam van een zioavelmeer in de Preanger,

regentschap Limbangan.

aSYl CnJ) Om 2 arm 2 crr}-n\of(m<rht(rnirhunrnjj\

SB. met vdet of stok poolshoogte nemen,

voor dat men den voet neerzet, bv. zooals

een blinde doet of iemand, die in het donker

loopt en vreest van den toeg te raken.

asn arm nzn f)\ zva. crncmni\ maarvolg. den

Reg. v. Tj. daarvoor een B. tooord. (Ar.).

asn arm \ SB. buis, pijp of goot, van bamboe,

hout of zink, waarmee men water van

de eene plaats naar de ander leidt; dak-

ry ot. — Verg . <an <*a*-n &np* — aaa\ji\ iemand

vervangen bv. bij heerendlenst. — asnasncrCis

ZVa. Mnooafijiw — m ok asn asn rii \ regent ill

Europ.zin.— fasnrvio^-n\ iemand uit of van

ellende verlossen, samengesteld uit talang,

stam van nalang, voor iemand iets doen of

ondergaan, en sangsara, lijden. — Coolsma

Tijdschrift Bat. Gen. Beel XXIII. Afl. 3.

bl. 289. Mij van elders onb.)— amtisniwiwris

rampspoedig, arm en ellendig, ongeluk-

k i or . — Verg . tuno tlitji^j w— oo ,7X7 *7) !>oji \
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water door middel van een talang ver-

plaatsen; voor iemand of iets strekken tot

plaatsvervanger; de vervanger zijn in iets

voor iemand; voor. iemand, het geld hem

voorschietende, iets betalen, voldoen, ook

koopen. cm *±n rum imp het dopje, tevens

maatje van een kruidhoorn of kogeltasch.

a3)(£l\ SB. loensch, scheel. K.

asri cnj) \ SB. been, knok, beenderen.

(Y) aSTI (V) (TU) \ (uin^imnrCis SB. naam van het

schrijfteeken <rj\\ Zie ook uzxmw

asrj cnJ) \ SB. hulp, bijstand, assistentie; hel-

pen, hulp verleenen, bijstaan; help!- .w^n

zva. mrijWMjj^ maar niet in den zin van

redden, uithelpen. — ^n^o^x iemand

helpen, bijstand verleenen, bijstaan, hulp

bieden, redden, uithelpen. ^y^maa^i^s

voor iemand in den dood gaan opdat hij vrij

loope. — «^«sij.r^N helpen in alg .
zin.—

rS^^x SB. of S. met tiaai^ B. maar

volgens anderen (8kwm\ zva. ^^^ Maw

dat geen lichamelijke hdp of bijstand is:

hulp, bijstand in een bepaald geval; uitied-

ding. — xnriimtnp hulp, bijstand em. —

2T«n nj m tmjis Maleicisme, zva. ^^ «nmp -

r,7 mji \ isrj nrti asniEAirCn 00k ^^ (Si rsr^ trl^xniK^^

wederkeerig elkaar helpen, over en weer

elkaar bijstaan. Verg . una* on

w

OSY) 2 oiXJ} 2 \ (UHhm*£n\ SB. naam van -het

schrijfteeken ?\\ — Zie ook ^niw

OST) arm ori (KYI \ SB. talmen, dralen, treuzelen;

lang werk hebben, bv. om te komen, als men

wordt geroepen.

osyj (T) oriA ori osyi w — jn^ai^onn SB. naar

een persoon of iets, zich bevindende op de

plaats van waar iemand overkwam, bij

dezen informeren.

OSYI OTUI (hJI \ ong. — m*u<ki\ SB. smart, droef-

heid, hartzeer; droevig, treurig; hartzeer

hebben.

cnasr)(Uj/j\ SB. voelen dat men gestoken

wordt door een mier of derg. of wel dat

men zich brandt.

OSYI 2 OJI ff\
redewoord voor nemen, aannemen,

in ontcangst nemen, ontnemen of met geweld

nemen, wegnemen em. Ook, terwijl men iets

geeft of ter hand stelt aan een mindere of

jongere, zva. neem aan, zie hierr em. —

*„*M^ Zie OOk Hiamxme^s bij M«ns\ En
CO

zie ook <km?<w0w

OSY) OJI\ SB. zich onthouden van het een of
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ander levensgenot of wel van soinmige

levensbehoeften, bij wijze van verdien-

stelijke handeling, ten einde de Godheid te

bewegen tot het verleenen van de een of

ander gunst, aardsch voordeel daaronder

begrepen; een kluizenaars leven leiden,

zelfkwelling door onthouding van een

genot of een levensbehoefte (Skr. tapah.

Jav. Wdbk.). — (uiab)iaji(3^(Kyi\ plaats waar

men tapa doet; kluizenaarsverblijf.

—

da asn (ui ofng anjjs ten behoeve van iemand,op-

dat hij een zeher geluk, voordeel of zegen

deelachtig worde , tapa doen

.

OSY} OU7 \ J . zie osn asi) iui w— II. an oji \ SB . rijst

wannen. Verg . orirncmajiezw

OSY} (LSI \ an oji\ zie op (un an an
7
w

O a O a
OSYI (Lfl \ of anajw S. <uh g tun <u y\ B. tot aan; tot

aan toe; tot. .... .toe. — ojnan?anoji\ ooJc
1

asii

niet lang genoeg, bv. van een bamboe; voorts

een tijdstip niet beleven;^ onderdoen voor,

bij Vergelijking. — osn oji am osn as)) (MtrLi (uij\ zie

Olj osi) asn^JW on oji ani ? anji\ JS. aziojigam ojiganns

P. en B. maar P. met oejhui London n\ B. (v.

e. meerdere) waar de zin is: doen geworden:

lets zooals een brief een pakje of derg.

doen geworden, doen toekomen aan iemand;

iets, zooals een stuk taken, dat men op (over)

een tafel spijkert, doen reiken, zich doen

uitstrekken, bv. tot aan den rand van de

tafel.

^ nasn 2 (Ui \\ __ Mt aji\ SB. werken met den

hamer, van een smid, een koperslager en een

goudsmid.

cnaSY)(U)\ SB. besmettelijk.

Q
asn2 0J)\ SB. pet, hoed (Port. chapeo.).

OSY)2 0JI2\ SB. zakdoek, handdoek.— Maar

de inlander gebruikt den vierkanten lap, dien

men in liet Hollandscli gevoegelijk met „zak-

doek" kan benoemen ook wel als gordel, voorts

bezigt hij dien om er het een of ander in

te knoopen of in te pakken, ook wel eens

als bidkleedje en eindelijk als hij idtgaat ook

nog als een deel van zijn opschik, t. w. men

slaat den asm oji z dan over den schouder, zoodat

een punt voor en de tegenovergestelde achter

Jiangt. Zie ook aqnirviahaniganji^

O
asnaj)p\SB. de bamboezen tali om een'?

(3-&kgon oni\\
CJ - /

OSY) ori CU} (Kl
fl\

naam van een houtsoort.

O /*
asn aj)\ SB. rijstveld en wel een sawah,

om de een of ander reden, bv. omdat er niet

genoeg water s of wel omdat de grond sleclit
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is, als hoema behandeld. Maar anderen

onderscJieidm een tipar en een hoema slecJits

in zooverre van elkander, dat ze beweren dat

op de tipar geen gewassen als djagoeng en

derg. tusschen depare zouden toorden geplant.—

Inderdaad schijnt men asn oji en am an te

?nogen bescliouwen als tioee benamingen voor

een en dezelfde zaak,

Q
aSY) (U) 2 C^H 2 (Ml f] \ zie ajig-mwyw

asn (Ll (ten
f)

\ SB. spoor, voetspoor, indruksel

van den voet van mensch of dier; spoor,

sporen van in der tijd tcegebragte slagen

of wonden; lidteeken; afkomstig van,

door. — asn (U (Km a?) 2 (Hi >i (lla.)^ ZVa. asn cm ash

(ckki/}\ dat in de Preanger het gebruiJcelijJce

WOOrd is.— asii ajiarn,ruarnjj\ zie bij ;i&<ru<Hiia\i

asn oj\ arn op \ SB. of S. met am an im »rn\ B.

knielen, geknield liggen. — asnajt(Kn^nnh\

zie bij ojv ah ^— as 1 1 lariat inti i&i ? \ zonder d en

grond te raken zich voortbewegen; zweven,

van boetas en derg.— oji asn ajuur^p een soort

wipstrik

.

OSn (UJ (Kn
fj

\i — *n oa;»™,,\ I. SB. van bijen,

wespen, rupsen en derg,: in massa bij elkaar

zijn ergens; voorts: van rupsen: lioopsgewijze

ergens zijn; van bijen: iemand of een dier

in groot aantal omgeven en aanvallen;

van edelgesteenten en derg.: iemands Heeding

of een kleedingstuk letterlijk bedekken.

II. a.ztas)iMtirnji\ SB een touw aan heb-

ben, dat over de breedte van het voor-

hoofd, digt onder de horens, is aange-

legd, terwijl de uiteinden boven op den

kop achter de horens zijn zaamgeknoopt,

van een bujfel.

asn OJI 2 (fcnn\ SB. de korst, die op een

wond komt. K. Ook volg . somm. zva.

ajjajiasnjiw maar dan bep. v. de djambe.

asn aj) OWflW — anajiKnj^\ SB. iets of op iets

met de vlakke hand slaan; een dier, zooals

een vlieg, kakkerlaJc, enz. met de vlakke

hand of met iets vlaks, bv. een breed liniaal,

slaan; iemand met de vlakke hand een

klapje geven, bv. op den schouder. anajiapi

an\ zich Op de borst slaan.— oa oji *m anns

asn

mvdsv. [bij herh.).

o o
OJJ (Kn fl \\ — aaaJi<Kriji\ zva. ojjointi^w K.

arj asn oji 2 aw /j \\ — ^^ft/??^/?!^ SB.

de loederzijdsche kinderen een huwelijk doen

aan^aan

.

/*
asn OJI acq \ SB. peinzen, bidden en medi-

teren, in stilte bidden; mediterende en
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biddende zich ophouden in de moshee (Ar.

vJOOj taphakkoer) .

Q O C^
• o o

OSYI (UI OSYI (KYI
f)\ zie ma^Wjnn

OSY) (UI (Ml f) \ SB. de schilvezels van de

klappernoot. K.— Yerg. asn irww

asn (UI (Ml fj \ SB. gaanderij

.

OSYI (UI (Ml fj \ I. naam van een heestergewas .

Geantlius coccineus. Rg.— II. tii<uiaji,p SB.

iemand, een dier of een wapeu, vooral een

hris, meten, om tot de wetenschap te

komen of zekere eigenschap of hoeda-

nigheid of wel zekere eigenschappen

en hoedanigheden, dien persoon, dat

wapen of dat dier eigen zijn. — JFil

men bv. dat onderzoek imtellen omtrent een

Icris, dan liandell men vetlal ah volgt. Men

neemt de helft van den afstand van af de

punt van liet wapen, tot aan de uiterste punt

van liet zijwaarts uitslekende gedeelte van liet

cmchnw Vervolgens zet men dien halven af-

stand uit van reeds genoemd punt van liet

mi an naar liet midden van liet lemmet.

Op de lioogte, alioaar liet lemmet bereiki

wordt, neemt men van dat laatste de breedte

en zet die vervolgens uit op meer genoemden

halven afstand, terwijl men voor ieder maal,

dat men uitzet, een woord telt van zekere reeks

woorden, t. w. van deze: niasyi\ an asn \

(ui 7?) mi \ on crui ^ \ maar volgens anderen: m asn \

amarn\ (Liijn(i\i\ cmonn^ En oohwel van deze reeks

(vera . «-" ^ ? Chayi )
' (^ ^ nrLf

f,^ ? N ^7 <HV\ N (t
'

L1^ ^

ojioSiw Zoo telt dan de eerste maal uitzetten

voor mam of \£i\ de ttoeede maal voor

vnm\ .in-i asn of tn4am%\ enz %— beginnende

men wecr van voren af aan als men cmmj?\

mrLi\ of (L.iofii\ lieeft geliad

.

— G-esteld dat

de breedte, gebruik makende van de reeksen,

die met ^nrn beginnen, acldmaal in de

lengte is begrepen, dan zegt men dat zoo'n

kris ressorteert onder maui^ of cmrui\ en

dat liet loapen de eigenschap lieeft zijn be-

zitter te vrijwaren tegen alle mogelijke

hn <hti ni

m

(hi
i

x als liij wn ^n xm6^a.m
i
\\ Van

dieren wordt getvoonlijk sleclits een hond,

volgens sommigen ook wel een paard op een

wijze, met fo mi ojiji benoemd, gemeten. Men zet

dan den afstand van neus tot oog, bij het dier,

uit op de lengte (genomen van neus tot uit-

einde staart). Eindelijlc inmiaji^s ookiemand,

die als pradjoerit wenscht dienst te nemen,

meten of hij de maat heeft.

0577 (UI QUI/) W — <n£!<ruji\ SB. aan of op
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iets zitten; tegen iets aanzitten; aan iets

zich hechten of geliecht hebben, bv. van

een stukje van de vrucht, die men sneed, aan

het mes.— a<i am inn imjis op- aa?i- of tegen

iets, iets bevestigen, bv. op een Jlesch een

etiket. — (m(uir\ji2<yan\ iets bevestioren te-

gen- aan- of op iets anders, maar dat laatste

moet grooter zij?i of grooter oppervlak helben

als dat, wat men er tegen- aan of op beves-

tigt; een brief, bekendmaking
,
prent enz.

plakken tegen den muur; een etiket plakken,

zich doen hechten op een Jlesch; ook iets,

zooals bv. een Amerikaansche klok, met

schroeven bevestigen aan den ivand. mm

(rufifniKjjis grens,grensscheidingwm een land.

Cfi aSYI (If) 2 #v/l fl \ naam van een soort zwarte

mier. llg.

Q
#57? (i/i arn asn n\ zie yoij^w

c> * o .

QSY) (LA \ zie asnm \ en m <& crn % w

OSY)(U]\ S. Mn<ui\ B. zamentreffen op weg;

een ontmoeting hebben met iemand; in

aanraking komen met iemand, door hem

ergens te ontmoeten; iemand ergtns aantref-

fen; en van een stnkgrondofeenerf.-liggeri

of grenzen aan een under. — asnitbrnCp

van een buikband of iets derg. te kort zijn,

omdat de beide einden elkadr niet raken of

niet aan elkaar sluiten, als men dien omdoet.—

oQ<uiasti(C)<HTji\ acht jaar (een windoe) ge-

leden.— crm^C^^nx^nc^s heden, zondag,

(ook: heden, maandag,) is het reeds een

week, bv. dat ik hier ben. De spreker

kioam een week geleden loel zondags. —

birijicui^-nfvitha^ deze maand is de maand

van de bevailing; dwz. in deze maand is

of zal hij (zij) jaist een jaar oud zijn; —

en met betrekking tot het hersteld zijn van

mit^ium ,? fc? ? (hiq \ beteeken t kw ogi. a>n Cr Ci i5r^ tut

<mj)\ daarvoor is een tijdsverloop van vier

en twintig uur noodig. — m;ukhmj\ S.

tnM*v(Lnji\ B. gaan, om een ontmoeting

te hebben met iemand; een visite gaan

brengen aan iemand, vooral bij aankomst

ergens of zullen vertrekken naar elders.—

(umQ(Lj\ S. (u}«£m\ B. elkaar ontmoeten

;

en van twee erven of stnkken grond: aan

elkaar grenzen . — (nijjj (trm (htjj\ S. an (Chasm

(Hi/js B. iemand een ontmoeting doen heb-

ben of doen zamenkomen met iemand.

Q *
OSY) (Uf\ SB. meel van rijst of kassave .

astKCiasn-yicnj^ of an> <?iam\ tarwemeel.

—

(Ki Ci \ van rijst of kassave meel maken

.

V
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OSY) 2 OJ (Ul \ SB. zva. t&<ia2!HT>ji\ en persoon,

die, bij wijze van kostwinning, gemaskerd

voorstellingen geeft; vertooner, geassis-

teerd door een of meer bodors, van zekere

kluchten, waarbij de spelers gemaskerd

zijn.

(ISY) 2 (U) 2 \ ong . «isw ? asn ?(Cid\ S. daarnevens

nnhfnfi5iij\ (in het Bantamsche ook x>n

!Ei ~jj, rvj \ en "n? £-1 -riJi ? \\ K. )
— (£) tfv) . B.

hoofddoek. Zie ook bni&inp It.— a-ciam?

mi 2<£u\ ^v> k>7 (hn (w)
i
\ ao tp (tot \ met een hoofd-

doek op.— Voorbs jji)iasngiui2\ ook een,

voor die sloffen dan als maat gebezigd,

door omslaan van een tip, afgemeten

vierkant stuk van katoen en van gebatikt.

Zie ook (M (&i ~n\

OSY) (Ul \ SB. ffc-».icifli>/^irriN hoe; wat; hoe groot

zal (zou) zijn, bv. zijn vreugde; wat moet

het wel zijn met; enz. Men vindt oolc

mi an tim x:h w Vera, (f-i (hi Hjii <l,u i arh en »oi?{£<u\\

Q ,

asr)(U}\ SB. daar straks, zoo even, eenige

oogenblikkengeleden.— <isw<wi*m soms zva.

asna°\ voorts: te voren, vooraf, voorheen,

vroeger, eerst.— :ui<i»>«3n eerst, vroeger.

<un<i°£ltton\ verleden (gepasseerde) nacht,

% 000<3"7J °
crister aVOnd 2 «sw 20 (isn (Li I to/* \ lietZ .— asriiJ)

to '

xmajiiKvji^ van morgen.— ft«).i^o»n<w>\ m

vroeger tijd, voorheen, vroeger.

(1ST) (Ul \ a?iza\ 1. zie WMcha/jw H. zie vj(ui(m\

OSY}(UI<>\ [Jav. iets dat dient om lets op

te vangen, bv. een pot of vat om regen-

toaler op be vangen; opvangen, staan om

op te vangen; enz.) SB. ^? /o ? ^ ij>^
i^wp rijstveld, sawah, van regen afhan-

kelijk .— «i» am % (un Si imp van de liorens van

een buffel: bijna regt op staan, terwijl

de punten naar voren zijn gekeerd.

—

Vevg . (Hi vi an hit (hn/jw

(ISY1 (Ul 9 \ SB. gedekte lucht, betrokken lucht.

OS77(UJ9\ SB. uitlegging van een boovergebed

of tooverformitlier, als aanwijzing of uiteen-

zetting van het effect; voorts: wijzen, aan-

..... o
wijzen, aanwijzing geven.— ,?,j^^wn?,m|\

iemand of iets wijzen o/aanwijzen; iemand

aanwijzing doen van iets; iemand op iets

wijzen; van ^& doen blijken, iets toonen.

—

£}xm(uz$\ aanduiding, aanwijzing, teregt-

wijzing .— osTitD)^ rui ctnji den weg wijzen

;

gids, wegwijzer.

OSYKUI nj(hJl(j\ SB. koran lezen met zijn

velen ; t. w. een leed hardop, terwijl de

anderen. die ooh een koran voor zich hebben,
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hem volgen, controleren en zoo noodig verbete-

ren. Zie ooh ccixm (hiici (hhi\ en (cklhi (hi o (Hi a\\

64 ^* CO *-"

o o
0SY1 (LJI (KYI /)\ en anion inn kian (Hn^ \ zie *sr) nri (hi/j\i

asita^(Hrj(istini(^)js zegt men van een Jcris, met

zeJcer eigenaardig pamor. — Quia inn mziunm

amp zegt men van zeJcer soort nSi (Sn-n^\

deze soort lieeft roode pooten en blijft in

gevangen staat altijd wild. Men zegt lietzelfde

van een buffel, die, met uitzondering van

een witten Jcring om den hals, geheel zwart is.

S /
OSYI (Ul am 2 \ zie o(mn\

asn (VJl \\ — antut SB. iemand betichten, be-

schuldigen ; tegen iemand de beschuldiging

inbrengen van iets. — (HmiHin^nH-iSrliKis

zijn beschuldiging of aantijging volhou-

den; blijven bij zijn beschuldiging; die

niet laten varen.

^0, ^J7 ^ zie t^j wi Kin (in
(j \

(Tj OSY) oj(U]\ ong. Het is Jav. en zva. i&tuSi^

rrjtHitriicKHiuiH^p zva. (M(W(Sii(HngHij en (Si (Si

o, o
CO —

<n(isr)o£?\ (ye^.j maar voig m k % ^,wi^(QC(hi\

benaming in het Buitenzorgsche van den regen-

boog, als die in het westen zich vertoont. (Jav.

het onderste gedeelte van een onvolledigen

regenboog ; een hemelsche lichtglans^ luis-
I

ter. Skr. tedjah, glans, licht, luister. —

Jav. Wdbk.) Verg. (Hr
jl

!^}
]

(Kr
l a^l]

en (Hnisn/Efi^nw

<rj(isn(i&;zj)(tvi<Hn^i(Hi\ is een uitdrukJdng, die

men niet verstaat; men verJclaart namelijJc

nrjdsniK met (3^K(Hyj(Ui (h) cm q\ en wruiiHii^kim

met ^ car kj* oji <un (hi2(hi?kim mi <rj(Ki(uj}\\ Blijkens

het Jav. Wdbk. is in het Jav. ^/tr*?^^^

n a
(Hii^&iHi\ (n{ibii(iKnn!^(niX:)2(Lnn(c,ri(hj)(Hr)n\ een poe-

tische formule van verwelkoming van een

aanzienlijlmi gast. — fajjnjiiHn ^&(hi ofwmjMri

-^uhi \ Kw. ZVa . (im no (Hi
fj

v 71/; (hjj hm hji (hi en

tl? ,711 ^i^iri(un\
(
vanw en ^tun ^aihiw Skr.

soelaxana\ bepalend, vaststellend; ooh met

goede kenteekens, goed voorspellend. Prof.

Kern Jav. Wdbk.) maijhhi\ ook Kw. zva.

MKrjwasri^iijidtzijiw Skr. jauwana, jeugd.)

0S7J 0£j\ ong.— <*^n SB. het treft, het trof.—

^^^PIjMp niet een goede duidelijke

uitspraak en lettende op de scheidteekens,

zoodat men rust waar dat behoort, van

iemands ngadji of nembang. — vmdK^^ncmp

naam van een ongesteldheid, bestaande inpijnen

in den buik en maagstreek, zoomede neiging

tot braken.— Als geneesmiddel wendt men aon

inwrijving met den pjngestooten kop van een

iknaziarnjw -*- (ukhih£j\ met welgevallen en
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instemming iets aanhooren of aanzitn; ook: in

alle opzigten onberispelijk zijn, van iemand.

OSY) 2 d&\ 2 \\ — wi cus 2 \ SB. gooijen, werpen

naar iets als doel; bij het *™?<ct?\ de (uiama^z

van zijn batoer raken ; voorts van zon, maan,

een damar en een (k» ^ (un (tut \ afstralen, een

straal afzenden o/laten vallen op iemand of

fats,— (nm{i&2(i£rii(hnji\ met lets werpen naar

een doel, bv. met de (w^ma^d naar het doel

;

de djampe, terwijl men die premit, dirigeren

naar iemand. — ajiimga^g ook iKmtKmax2\

het steentje of iets derg. waarmee men bij

zekere spelen, die met ons knikkeren zijn te

vergelijken, werpt naar het doel. — (Knasm<ixi\

getroffen door een straal van een lichtend of

licht van zich gevend iets; bestraald worden

door een aj)^un clviw Verg. <ntj<k»6-^-1^*

—

ami^2(U)(m/j\ I. ZV%. <cxu5C?a*r?«»ff^\\ (Bg.

K.) II. mvdsv. van M?i«?\ (bij herh.)

OSY] R& P\ SB. zeven.— ^o^^i^^x zevental;

enzva. a<ri<imcuz$(unaaji\ met hun zevenen. —

asYtaK^aat^iiu\ diiizelig zijn in hevigen

graad.

(Tf OSY) en Q£\ P \\ — <qM<q*Kt\ SB. achteruit of

op zij uit schoppen van een buffet, ook wel

van een paard; ook: een trap geven achteruit

of op zij uit, van menschen. — Verg.

(Hittvi (UKhtj/js en ni (Hi n (ui iirn p\

Q
(1ST) (l& (HI /} \ Jav. ZVa. asrivja^chnjiw

0577 cn &K (HI fj \ SB. Stijfsel. — SiasnnrjiK(m/j\

rijstwater, het water waarin rijst (trjimmz

aw fa asnji} werd gekookt. — Verg. <w>t?{\\

OSY) 2 V) (&\ \\ — cKi2^m\ I. SB. den voet of

de voeten zetten tegen iets aan, opdat de

voet een steunpunt zal hebben.— asiuasui

<n<i£\ een onderdeel van het weefgetouw.

II. zie asr)(th\\

OSY] OK (YUI /J\\
— <tnafj<ru/i\ SB, iemand of iets

voor iets bestemmen of aanwijzen, tot iets

designeren. — <mc>? «ga i^rvi^\ brief, bestemd

voor velen, en waarvan ieder, die met den

mhoud in kennis moet worden gesteld,

een exemplaar ontvangt; circulaire.— Verg.

ry
># £y r~)

ajjni (kiyi amci^^ri (nr/js bij cemeww — a^iKUiom^

asYj(i^<tyL\ een onvolledig adres hebben,

van een brief.

OSY) d£\ (&1
fl\

(Mai. tadjam, scherp.) SB.

(^^<vm2(i£i2anius ^\ roode loop, dysenterie;

daaraan lijden.

O o
OSY) OK

(&)fl^ Kw> — mutate:
&yi\ SB. bena

van /let mes, dat men na de besnijdenis aan

den paradji geeft. Zie ook ^^^<™»3P
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OSY) OK om
f)

\ Kw. SB. bidhuisje, kapel. Verg.

(njtamw

aSY)(&\2\\ — tHi*k2\ SB. een schop geven

aan iemand {met vooruitbrengen van den voet),

iemand zoo schoppen; lets vooruitschoppen.-

(Ki(ik2(L7i(hnjl\ mvdsv . (h'j Jierh.). — «s" nsnikd\

met den voet stooten, of schoppen tegen

iets (niet opzettelijh) . — Verg. miz^im

ZOOntede usii (ui am rim/} en «*»/ <"> nrmw

OSY) 0£\ 2 (KY) 2 (KY) [) \ zie (tKgfhug^nfiw

OSY)(UU)\ zamentrehhing van «sna en 6-&<lvi\ zie

dat bij 6^izh)2^\\

(T) OSY) (UU) \ SB. redewoordje, dat men in veel

gevallen Jean teruggeven met: die, dat, zoo-

even of te voren genoemd, bewust, be-

wuste; rnaar ooh niet zelden Jean zulJcs niet

en rnoet men zich beJielpen met Jiet leggen

van den nadruk. — Zie de gramm.

aSY)(UU)2? ofwdhi^ims SB. naar het schijnt,

naar het scheen, naar men zou zeggen,

naar alien schijn; schijnt het, scheen het.

—

(vm(Liitt<M(U(isnzsri\ zie bij tuisnasn/jw

OSY) (UU) (hCl
f)

\\ — ^^jJ^T $B- iemand, die

bv. op een sawaJidijhje of op een glibberigen

weg loopt, bij > de hand houden en leiden,

opdat hij niet zal vallen.

OSY) (UU) (uifi L SB. krek, afgepast, afgemeten,

precies. — m& (tin (uy^ op zijn best; zus of

zoo en niets meer of eo niet meer. —

Verg. asfixms en zie ooh bij no*rn\\—II. SB.

asii(Ln(8i(Lij)M/)\ telkens, telkenmale.

OSY) (UU) (U) f) \ of (&n <v? (uyw — <himjim/j\ of

<Hi(C)(Lyi\ SB. blazen, op of in iets blazen,

vuur aacblazen. — mmaoji^iihtji^ mvdsv.

(bij JierJialing blazen).— (hi aAj!utgchnjj\ een djam-

pe, nadiengepreveld te Jiebben, door in de rigting

van denpersoon, wien Jiet geldt, te blazen, als het

icare naar hem toe of hem aan blazen ; de over

een wond of derg. geprevelde tooverspreuh of

djampe door ten slotte te blazen, als Jiet ware

op de icond of op de zieJcelijJeeplaats blazen.

OSY) (UU) (UY)(j\\ — ki dwirnji^ SB. zich veree-

nigen om te tandakken met dansmeiden,

om een tandakpartij te houden.

OSY) (UU) \ SB . alles wat men over het hoofd

slaat of waarmee men het hoofd bedekt,

om het te beschutten tegen zon of regen

;

ooh de doek, dien de aqjjvmun& over het

hoofd draagt in plaats van de i™ warms

die ze gemeenlijk een drie maanden na liaar

terugJcomst van Aralie aflegt. — aSaisn^

gedekt zijn met een o&mqw
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dSYJ(UVJ\\ — '*7'M
7y

N &B. iemand, die reeds lijdt

aan een verdriet of hartzeer, of wel, en in

dezen zin ook van een dier, iemand, wien reeds

lichamelijk leed werd toegebragt, bv. werdgesta-

gen, op nieuw verdriet, smart of hartzeer

veroorzaken of wel nogmaals lichamelijk

leed aandoen ; iemand, die reeds bingoeng is,

nog erger bingoeng maken.

/yi dSTl (Ui/I \\ — <rj(Hi(uu\ SB. zich begeven,

gaan naar iemand, om hem te ontmoeten;

gaan kijken naar iemand of iets, om te

zien hoe de stand van zaken is, of om zich

op de hoogte te stellen; iets naslaan, opzoe-

ken in een boeh, om te weten wat liet boeh

dienaangaande zegt . — <monnnnM\ mvdsv .—

Voorts met axM&iizn/js als B. of eenvoudig

ah mooijer xooord: een Jcraamvronw of een

zieke een bezoek brengen; iemand gaan of

komen geluk wenschen, of wet deelneming

betuigen .— mm &h an (hmt \ SB . iemand of

iets zoeken, opzoeken, opsporen.— wnni

(bh (ckhi/Js mvdsv.— dim (mom icKhm^fs ten be-

hoeve van iemand, iemand of iets zoeken

of opsporen

.

AST? (Efj \ SB. Knasnm \ gast, bezoeker, vreemde;

gasten; iemand van een ander plaats.—

-

<M<iJ) nrn am <&» \ of (Minn cm asn asn (fji \ vreemde

handelaar.— oaasn&p ergens zijn als gast

of bezoeker. Very. n^aji^i^

(ISY)(&]\ Jav. ong

.

— <£?^?<*7<hi^ SB. zva.

oTKiJittunia^x zijn opwachting komen of

gaan maken, van iemand die werd ontboden.

Q
OSY) (&] \ SB. vondst, vinding; gevonden, vin-

den; vatten, 'begrijpen, bij iets kunnen.

—

asiig(bii<£a>Kn(3^jk<Kri trvij\ zie bij G^Atuntrunw —

(ht€a\ iets vinden, aantreffen. — as?ifEa(uiiKi/j\

zich spoedig iets kunnen eigen maken; zeer

begrijpelijk zij». — ^osS^o^n iets dat

werd gevonden; een vondst.— »?»<£*A «7^

iets dat te zoek is, terug brengen, terug

bezorgen; iets, door zoeken, uitvinden, op-

lossen; iets bv. de wijze wuarop iets wordt

gedaan, zich eigen maken.

nrj OSY) CEJI W — o^^ SB. iets dat wordt toe-

gestoken of toegereiht aannemen; in em op-

togt op iemand of iets volgen; iets afwis-

selen, bv. van kanonschoten, de geweerscho-

ten afwisseltn. — (u^asniEiahd^idtHi^ en gew.

ajicisnnyni&inhgtu) gan/js elkaars handen aan-

raken; met de hand raken aan die van een

ander; ook: hem (haar) eigenhandig iets

(een geschenk) geven:
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05Y)%CEJ)2\ SB. aarden pot, van gelijk fat-

soen als de o^^w Ook naam vaneendis-

trikts hoofdplaats in het Soemedangsche (van

het distrikt ftjx&ioaS j* vooral aldaar toerden

bedoelde aarden potten vroeger gemaakt.

(1ST) CEJ) o of <rj«s» ten » \ zamentrekking van v asn nut

en cEJt $ \\

o o(157) CEJ) P\ I. chi(&h\ zie <n niirnxj) w — II, asn iejI
^

\

SB. gevolg, daar iets op uitloopt, resul-

taat; het loopter op uit; ook zva. «h?<E/i?oaS\

en dit zva. ».»m <mi ^n of (Wjicncmv) lit? z cm w—

(Sn^i^n\ met het gevolg dat. — cmuli^ van

een ongeluk of ramp: komen over iemand, als

een gevolg van iets.— m <&i
%
(lw Mf \ beloopen

:

de g'evolgen voelen van iets; ook zva.

(Ei (Li asn % ajn (htji \ of tntniiu an annw — cuin cm

afti ?(K)(ui^ V} to< \ zie 01J
a^i cm w — tui a»> ,o -< ajn ^

(hq(Hi\ hetgeen het gevolg er van zal zijn.

Q
asr) CEJ) o\ SB. lood, tin.— ^^^/i/^^x

timah, om het hard te doen zijn, verinengd

met radjasa.— w)£^c)r>1^ timah niet

vermengd met radjasa.

01 OSY) CEJ) o \ zie *ni (ei^w

RH) CEJ) (UY) \ zva . nr.h i <xnm ;n\

<*Sn (EJ) (Hlfj \ 7. SB. lusthof. - II. am x,n Many

naam van een soort roode mier.

asr) CEJ) (K) fj \ SB. ernstig, opregt, in ernst,

met ernst; nauwgezet, braaf; in waarheid,

mderdaad .
— a>n &i ^am <ru^\ conscientieus

in zijn werk of in het icerken; nauwgezet en

ijverig; braaf en naarstig. — tmitQQprcMji^

braafheid, eerlijkheid, nauwgezetheid.

—

o ooo . ,w'^,e ^/^ opregt en welgemeend.

—

(Kfiasnt&ithjajiMcmjis met wc /£/? an (SiMarys als

B. of als wat mooijer: volkomen naar waar-

heid. OJI toll <EJI <KJ\ met OJIC~M(M Of <M(M

<££?y als B. of als wat mooijer: in wer-

kelijkheid, in waarheid, in alien ernst,

geheel naar waarheid.— ojiaQQfnQtHis

met ajic^ifeic^MM als B. of als wat mooijer:

naar waarheid en in werkelijkheid; in alle

opregtheid.— In plaats van ajiaQ£linQ<tn\
fob U

zegt men in de geloofsbelijdenis, zie die bij

(hnj(um\ ook tcel <£n &i aa ,&i piw aQkj)(hn/i\ er

meerens of ernst van maken, het ernstig

meenen; worts, met betrekking toteten,fig.

Q a no
zva. (cngtKuw— (Ki(&i!hn(m^\ iets met ernst

doen; me.t iets het ernstig meenen.

Q
&ST) CEJ) CK) ()\ SB. en gew . a7m^ahSnz-iim^\

komkommer. - &jmz tvuzi ani\ zie m <&tt bij u/?\s

(1ST), CEJ) OO fj \ SB. gewend zijn, er aan gewend

zijn, eraangewoon. Verg. &n<m*
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a
OSYJ (Eft (HI (HI P\ ofatotMMM^SB. rustig,

kalm, bedaard, op zijn gemak.— S^um

asr)(&i(Hi(m{\ rustig zijn, het rustig hebben.

—

(Ar. &*->^josc moetmainnah, rust, kalmte.

Jav. wdbk.)— Verg. 'rnyim^

asn (Eft \ Mai. het oosten.— ^x-mahSn^is zie

lij *i*m;b*

asn (Eft asn n \ SB. einde, van een boek, van

een verhaal, enz. ook: ten einde zijn van

iemands vertellen, enz. en gedaan hebben

met het lezen, schrijven of vertellen van

lets (Jr. &*25). — M(?.i(bu(Hip lets bv. een

loek of verliaal ten einde brengen; een

hoek uitlezen; een verliaal, waarvan nog een

gedeelte bleef te vertellen, u itvertellen.

o • / o
OSYI (Eft (ISY) ft \\ — aq^i(hni(hn/f\ zie wasnam 2 <*nji\

lij as^asijN /.

OSYi (Eft &J) j\ \\ — <£iasn(si<M/i\ en Tki&iaJi^tk<Hiji\

zie <hjt xin t ten z asnns bij (en 2 an 2 asnjj^

OJ aSYl (Eft 2 (Wlf) \ zva. arjasn-mojijiw

OSYJ (Eft 7 \ SB. opvatting, opvatten; en S.

am M °i\ B. ontvangen, krijgen .— *a a* ~? \

(hnm°i\ fwni&i^i en anniiF.i^i\ mvdsv
.)

iets ontvangen, opvatten zus of zoo;

iemand aannemen, accepteren, bv. alsecht-

genoot of als leerling.— oni&i~AtKj<HiJI\ SB.

iets in ontvangst nemen .— (nr-n ©?^»^^ N

mvdsv .— ajuru^asn tzi ^1 \ verkeerd opvatten,

verkeerd inzien.— xsn <&i^i (U)imi^A\ zie <w

^77 _^w — a^n (Eji^^nipdjj^ zie timw (In het

Tjirebonsche anii&i^wrt ij>(m/j^ B. voor tun 26-za.

(LW N\ K.)

asn (Eft 1 2 \\— mi<^i£i2\ SB. van iets zooals

een hids of derg. liggen, zich bevinden

in de nabijheid van een ander, van dengrooten

wea,enz.- Vevg. (£^20012 asn^^. ^/£?-~J2»™?tf-n^\

een huis of derg. overbrengen in de nabij-

heid van bv. den grooten weg.

asn (Eft ~J? asn (Eft ~J) 2 \ zie *>» <&i~i2\\

asn (Eft 1 2 \\ — £Icf.i.^2\ SB. uit iets, bv. nit

een raam, door iets, bv. door een traliewerk,

adder iets, onder iets, ook in iets, bv. in het

struikgewas, kijken naar iem. of iets.—

(Stm-jittinieji-ns zijn blikken werpen, rond-

blikken, zoekende blikken werpen in iets,

achter iets, enz.— Verg. ruawo^^^

(YjOSn (Eft ~J)2\ SB. tijd, tijdstip van of

voor iets; tijdruimte, waar binnen iets kan

of mag plaats hebben; tijd van beraad,

uitstel; rust, dwz. tijd om te bekomen of te

rusten (Port, tempo, tijd). — iqMiEA^unjmojj\

iemand uitstel verleenen, tijd geven.
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aSY) 2 (EJ) *JI 2 W — (hm^-^i2!tfnichnji\ SB. den

mond drukken tegen lets, zooals men doet

tegen dat, waardoor men als door een roeper wil

spreken; oolc: terwijl men spreekt met iemand die

hardhoorend is, den mond houden aan zijn oor.

asn (EJ) —1 o \ SB. handbreedte.— m osd <&i ^? ^ \

een handbreedte. — ao^i^i^ajncm^s iets

meten met handbreedten.

asn (EJ) ~J) o\\ — frltEJi^A^ SB. aan komen stui-

ven, zich storten of aanstuiven op iemand of

iets;voorts: iets tot mikpunt kiezen o/nemen,

van den wind. - ^ &i ~jj . ? <^n ? aa/j \ iets verhalen

op iemand, iets doen vergoeden door iemand.—

aKajiimiSiM^njncHTjs aansprakelijk gesteld

worden voor iets; aangesproken worden

voor iets; het moeten vergoeden.

Q
aSY7 (EJ) ^J) P of (HKEji^i^nnKmp SB. nog te

veld staand gewas koopen. — Pass. aSas?/

(&i _7 ? (tm (Kin n\

Q
asn (EJ) ^J) P \ zva. trui <m ? n van een vrouiv; maar

het woord wordt gemeeulijk slechts in wawa-

tjans gebezigd.

asn (EJ) —7 P asn (HI fj \ (Rg.) ong. in de Prean-

ger, zva. asn (eji ^Jt axi anj^^

asn (EJ) ~J)\ SB. asn&i~jiaa het bezinksel

;

(Y •

van Jcoffij: het zaksel. — m<ei~i\ bezin-

ken. — (Hi(zi^i<Hri2(HTji\ iets laten bezinken*

o^
asn (EJ) ~A \ SB. een groot soort njiroe. Verg.

o / •

(iSn (ESI ~^JJ \ SB. <Mfli»//&?-^\ zie wnini^(rft(HTJi\\

hij <n
c~nai e

-n cmiw

asn (Efl ~ji \ SB. uitgestorven van een familie;

vernield, vernietigd van aanplantingen; ge-

storven en te niet gegaan van een loom

of plant; schoon op, tot de laatste toe

weg, van beesten, die men er op naltield. —

aj)(mimft<t^nrLixsn(EJi^
j

nrLi<i^(M
/p moge niijn fa-

milie geheel uitsterven, bv. ah ik dat paard

gestolen heb. — «isw®i^^?^f\ fig. geen

bejaarden m per in dienst, maar alien ver-

vangen door jonge menschen.— oa&i^jiakd

a^p planten of dieren uitroeijen.

asn(E/)(~J)(Kn/)\\ — (tntz-i^wp SB. roer-

loos op de legerstede liggen uitgestrekt,

vun een zieke. (K.) Voorts: plat uitgestrekt

van de hand. — (Ki(EJt\^\a<ni^n^\ de hand plat

uitsteken; kleeren of derg., bv. om ze te

droogen, goed, om het te bezigtigen, enz.

plat op den grond uitspreiden.— Verg.

<znrn*g:<nni en xnnt^(n rriiKnion^\i

asn (EJ) rJ) (Kn f)\ SB. mazelen. Verg. am

"ZJI

(cncmjw
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OSYI (&) ^J) (KYI ft \\ x- m £9-1*01^ 55. ^ af~

slaan, weigeren; zijn schuld niet willen

erkennen of belijden; weigeren om schuld

te belijden; ontkennen, loochenen; iemand

verloochenen, bv, oh zijn lediende; iemand

een blauwtja laten loopen; lets looche-

nen. — am ifji ^i <taiim^\ van een vrouw of

meisje: veel blauwtjes laten loopen, moei-

jelijk zijn in haar keuze.

OSrn (Y7 (&} ~Q (KYI (Kl/i \ zie acn^iEi^iasnj en

(ij)(i^^a^u(L't^xiri2tMiji\ [dlt laatste bij fano-n^W

asn (&i ~J) (tenu \ S. «^<rm B. flft.i£<\ BL.—

asttnjfci^TfKiTjis unnicrh\ m^} ten ?\ mvdsv . —

zitten, rijden op een rijdier of voertuig, va-

ren in een vaartuig; stijgen op een rijdier,

enz. Voorbs: schrijlings op lets zitten of

zich plaatsen. — isrj\<ei ^ntpunnmsn \ in een

rijtuig zitten of stijgen, ook er op zitten

als koeUier.— im m ^ithmzct \ te paard zitten

of stijgen. — ^i^i^iitoi^iEi^Khf^^ in een

bootje zitten, zich daarin plaatsen, er in

gaan.— ra <&? ^Khyonp S. i>h nrmn(mi\ B. m asn
q

tunim^ BL. een rijdier bestijgen, berijden; op

of in een rijtuig zitten ; en van schipbreuke-

lingen: op iets, bv. op een plank, schrijlings

of op andere wijze zich plaatsen, zitten. —

tm&i^iwiMp S. mcrhKmMi.p B. en BL. ie-

mand doen plaats nemen, doen zitten op of

in een rijtuig enz. SB . goederen laden op een

lastdier of in een vaartuig of voertuig . —

(h-naciasharhs S. (tni(in(t,n(i>it{!un(hnji\ B. en BL.

(van een aanzienlijke) rij paard. — asnashcrh

° °2Jf
N ^' ^ ,tsr

t
^ ] ~7 ,rr>1

°^JI
s B. «sw obti^tun doji \BL.

rijdier, voertuig, vaartuig.— am m r£i ns?i %w

^i5w\ het vaartuig waarop zich de vorst be-

i

vindt (bevond).- mn^M(&i.^i<Hri,iQ2Q-n/i\ om te

berijden.— ashariimahx op de bergen zitten,

van de zon, omstreeks 5 uur 's avonds. - apmnsn

cm cm mi \ G_b*^) o^s» asii aj} (hi) as)i -&ij) ij^j apreekw

.

oud van dagen, maar nog jong van hart.

asn (E/j ~ui (hen fj \ SB. (m&i^iMn/i of <njjo~aA

^27\ iets opstapelen, maarvan pa?e gebruikt

wen gewoonlijk liet eerste; en dit voorts: op-"

gestapeld zijn, ook: fig. van schdden of

bezigheden: zich opstapelen, zich opgesta-

peld hebben.-— ^^^?_a^77^\ aan een hoop

liggen.— <isn<zi~Atrnthn/i\ hoop, stapel.

O
asn (E/i s^) osy)

fl
\ Mai. plaats, verblijfplaats

;

Ook ZVa. iui a.J) q \\ asii (zi _ ? asnan f \ zie <&n obi ^i 2

(tC)2\

OSYI\(&l ~fl (YU) n\ SB. de breede rand aan

een of aan beide uiteinden van een
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samping, en die, als men van de samping

een saroeng maakt, in het midden Jcomt te

zitten. Jav. id. Mai. kapala.

OSY) (Ell ^Jl 2 (YXJI (\ W —
. aotJi-^nruMi^ SB. JlOtlt

klein hakken, kleinmaken, tot brandhout

hakken

.

05YI tYI (Ell ~J) QTI ctUI \ naam van een visclisoort.

asrj (ESI ^J) 2 (TU) iHl \ SB. nu en dan; van

tijd tot tijd. - Verg. ojitmcuib

OSY) (ESI ^J) 2 (KH fj \ SB. uitgestort. IK1RL1 ~12

oHmann\ iets uitstorten

.

mi r&i ^i i CUll (K) 2

if Co

ihii2(Hif) of «5» *? ^? ?.*<>* (i,m nu i an i\ net over
(tot; w ' >U (^ h L'

-''

den balk gooijen ; buitensporig roijaal

tegenover zicli self of tegenover anderen ;

al te ruim of al te kwistig er mee om-

gaan of iets doen, bv. lets uitdeelen, zoodat

men, Jietzij voor zicli zelf, Jietzij voor iemand,

die later Jcomt, niet genoeg of niets meer

lieeft. — Verg. xmanxm^

OSYI (EJI ~SI nasi \\ — W7<£?3.r2i\ SB. iemand met

de vlakke hand tegen het oor, de wang,

of den slaap slaan.

OSY] (Ejiii \ Bant, hoofddoek. K. Verg.

im *o? iisnj w

AST) (EJ} ^Jl 2 OTUt 2 \ S. (U.njj.ia^.ti?M^ ook wel

4s9^?^?^tj)
? , B. kwispeldoor.

OSY) oesi ~J) asm cm fj\ SB. de plaats in een

rivier, waar gewoonlijk wordt gebaad,

waar men goed uhwascht, enz.

OSYI (EJ* ^Sj CYY)/)\\ — (h'-i,&i^iarry\ zva. vftmnmtw

Rg. K. In de Preanger ong

.

OSY) ESI ^J) \ SB. wegkapping van den grond,

zooals bij terrasgeioijzen aanleg van bergter-

rein, om het terras gelijk te male-en. Ilolle.—

m ie,i —f i7i mi j de dijkjes ( cm (*hm ik^/j
) met

den patjoel afhakken of afkappen, om ze

zoo in orde brengen.

osyi (Efi ^J)\ SB. inzet. — KitiJis liggen of

staan van lets op iets anders, dat even groot

of grooter is ; meerijden , meevaren .
—

K)C)-^i.r:iMp op iemand of iets, bv . op een

vecldhaan, wedden. — mm

^

X;imisij\ rn.ee-

spelen, deelende in de winst o/hetverlies

van hem, met wien men meespeelt, bv.

Jcaart speelt. — ,M£.»Jj.Affn|\ ietsleggen of

zetten op iets aniers. — xm&i Z* xn top een

weddingschap aangaan, wedden. -- m*s^

i£,?Jj.i;h tiZi\ van zitten: zoo digt naast

elkaar dat de knie van den een rust op

(tegen) de knie van den ander.— <w.is^©iJ?

<i£,£i{s op elkaar gestapeld , opeenge-

stapeld

.
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asij GEJ) ^/l\ SB. zva. ajigajigasnjjs maar opge-

vuld met vleesch,— »o^J»\ toempengmaken.

<n &SY} (E/l *JI 2 \\ — (^(m(EJt^n^ SB. een boot of

schuit, door in dien zin te boomen, een

zijdeliDgsche rigting geven , zijwaarts

wenden.

OSY) (&l (Wl \ naam van een dunne bamboesoort,

waarvan men o. a. wel blaaspijpen maaM

(Bambnsa Tabacaria or Tenuis Rg .)
—

asn (EJi (tin ki t irvi asn azn asn (U) ,^\ spreekw. zich zelf

in den vinger snijden; zich zelf in 't on-

geluk helpen.

OSY)(E/)\ SB. middel tegen lets; ook fig.
—

asni&i(ui2(un2\ gfeschenk tot souvenir. —
CO &

asm (Ejicu nru (LVi n\ versnaperinff. — asn (&i <n (&i on \

zie aSton/im tenant (ZJi trii asn rzi \ het goede,

dat men van iemand ontving of genoot

aan hem vergelden. Voorts asn an \ S.irLiahzs& CO CxJ

B. geneesmiddel, medicijn.— <m<&t(i^»^\

S. (an* ah z act (htjj\ B. iemand een geneesmid-

del toedienen, medicineren.— asn asn on SB.
7 CO

hulp vragen aan een dokter of doekoen;

de geneeskunde te hulp roepen. (Jav.

am on asn t(EA\ medicineren.)

o a a a o
OSYI OJ CE/I\ ong . oftarji&is zie bij mm asn w (&i

aSH&ioM anjj\ gewoonlijk geschreven St asn ^i

fow^r (de uitspraak ligt tusschen miteni-

beijan en mitembeeijan), SB. een begin ma-

ken met iets; een satcah of hoema onder

handen nemen, dwz. beginnen te jplanten,

te wieden, enz. De wijze van bewerhing wordt

dikwijls niet genoemd, vooreerst, als znlks door

het voorgaande onnoodig is, en ten anderen,

als spreJcer zulJcs onnoodig acht, daar toch

ieder weet wat aan een sawah of hoema wordt

verrigt. op het tijdstip van zijn spreJcen.

Voorts is Si asn di aw anjj\ met betrekking tot

vlechtwerh een Jcunstterm, die beteelcent: het

ruwe geraamte van zoo'n vlechtwerh op-

zetten.

a
OSY) (£1 \ SB. emmer van hout, blik, oepih

CO v

of wat ook, om water te putten. Verg.

^(vtw — an (eji \ met een timba water putten.
CO CO L

OSY)
i
(El) \ SB. zva. momo (Hi/j en knoop, aanknoo-

ffCq ai J v

ping. Verg. a3taji2(ui/j\i —

'

K7^,N ietelasschen,

zamenlasschen, aaneenhechten, knoopen;

(fig. iets bv. een aangesproJcen som gelds aanvul-

\en met ander geld. K.)- MwajiQn/js aan iets

een stuk aanlasschen, aanzetten, aanknoo-

pen.— <Hi&i9n&i»tvi2<Kiiji\ dingen aan elkaar

lasschen, aan elkaar zetten, aan elkaar

knoopen. — /ni^^^^n hem het leven
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CO,

verlengen, bv. door in zijn plaats in den

dood te gaan; hem voor omkomen bewa-

ren. — M&iM&aptep precies zooveel eten,

hetzij dat men niet meer heefb of Jean lerij-

gen, hetzij uit verkiezing, als noodig is 0111

niet van honger te sterven. — <Nioffft<»™\

iets ergens aanlasschen, enz. — Verg. oji&w

OSY) (&) o\ SB. bijvoeging, vermeerdering

,

bypassing; vermeerderen, toenemen in

iets.— asn&i^ asn (zif\ aankoudend of steeds

toenemen; nog daarenboven, ten overvloe-

de .— <un (Ei ?asn(E>i?(nni(ivi\ al meer en meer

worden, steeds meerder worden. — asn mi?

,isn^i^icym\ met steeds toenemend voor-

deel.— M&ifdjntmp &&niets toevoegen, iets

vermeerderen.— cukhkili^ wat wordt bij-

gevoegd of bijgedaan; bijvoegsel, het bij-

gevoegde of bijgepaste; ook: wat op den

koop toe wordt gegeven van de waa?\

waarvan men koopt.

QSY) (E/l o\ J. SB. asncFji?asn<zi?\ zonder nut,
Cq) ^ u^

nutteloos; nutteloos uitgeven van geld.

Mg)pe^\ iets vermorsen, nutteloos ver-

bmiken.— (asn (EJi % (Wi acn \ ZVa. tli rht tunm xjnji \

toaar dat den zin heeft van wqtcnasmG^ajij)

tuna&tnfw Beg. Tj.) ^ a^, mirui ^asn gi^ arm^

of <i& (ui(EJi ttnavi fla^n& ?
injl*^ iemand, die,

zonder een behoorlijk bedrijf uit te oefenen,

het land afloopt; een landlooper.— II. ««*"
gj ? *

Jav. ni et Weten, in a^n pi ^ asn (EjipjhniJiOjzcrp am/] \

niet weten waarheen men zijn schreden

wendt; in den blinde voortloopen. — Zie

ook het op deze uitdruJcking gewoonlijk volgende

/ / on 7
.. o

IK.1 (EjI (hJl (ZilCHlOJ* (KjI OK \ (J1J ^ <fc?C \\

as-
asn ce/} \ SB. de een paar vingers breede band

boven aan een hoek; de rand, die wel boven

aan een kleedje tvordt gezet, ook de rand aan

een bultzak; voorts de plank, die om meer te

hunnen laden geplaatst wordt op het boord

van een schuit.

asnc&)\ [Roll, tamboer) SB. trom. — Mi^ne?
CQ
asn a* \ de trom roeren. — (^uru(iyM(isnpi\

een compagnie soldaten.

asn (El \ zva. aSti(E/i\ maar het wordt met ge-
CO cn

bruikt in den zin van steil.

asn C&A ^ — ffo^iN SB. tegen den grondslaan,

op den grond ploffen, neerstorten, van een

mensch bv. tengevolge van uitputting, ook van

een groot dier
1
dat bv. werd aangeschoten; voorts:

tegen den grond liggen, heelemaal uit

elkaar van een kast, van een rijtuig en derg.;

ingestort van een huis; ook: aan een plas lig-
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gen van vloeistoffenof vanielsinbreiaclitigen

toestand; en eindelijk: zoo maar liggen ergens,

als het ware neergesmeten, van een Heeding-

stuk of derg . — aaC^^^an^ lets zooals bv.

een natte samping, zoo maar neerleggen (wij

zouden zeggen necrsmijten) en laten liggen.

OSY) (FJ) nri \ of en zoo gew . Simy^ \ SB .

argwaan, achterdocht.— m*" (brituy^ \ lietz.

aSt*inyv)(KTji of St(t:nnitvi(hn,p acllterdoch-

tig* jaloerscll. — a.ii2crnajiwi(biW:nni\ ook:

niet blind vertrouwen.

OSY) (FJ) (KY) n \ SB. (HirzuKn/i* een dam leggen,

CO oJl co ~

aanbrengen, stellen; en een ajin^xnanji

afdammen.— m*™™}^ dam, schutsweer.

OSY) (FJ) (KYI fj\ SB. piek, speer, lans; oo/c he-

naming voor een lengte, gelijk aan een

Rijnlandsche roede. — o^g**™./* met een

piek, lans of speer steken.— <^™^
Co'*^

zoo'n wapen op schouder hebben o/'dragen.

osyj cfj) (ten n w — fl7g,*^ N &#• me^ ^e vu is^

slaan, stompen. — ^^<KnojiirLi^\ tastbaar

ongelijk hebben.

cq OSY) (FJ) 2 M**/) ^ S-B- gemetseld, steenen,

van steen, en, verbonden met asn<xh\ zva. ^m

(EJiinmii^ moa(FAtMnji\ metselen, in steen op-
co «->• ' CO ^' r

trekken. wash^***™^* metselwerk; gepleis-

terde (steenen) vloer. — ^yi^h^^ii(Fji2urn\

metselaar.— ain -m«mi (E>n(Knjf\ zie <&n irvt hn n\\

(ISY) 2 (FJ) 2 (KYI f) \ ZVa. tiaSw 19 .rw

?

<m?? /&?

>

<hii n\

CO <U( * ^ ^ Co °*

°/* (hl
V)^ TL1 1 !hai

I
CK
ll

(tS}) fZMMllf zie (13) (TL1 2 >hll n^

(ISY) (FJ) acq \ SB. de twee zitbanken, een voor

in een adder , voor de roeijers, in een van een

uitgeholden boomstam gemaakte pranw;

zoo'n zitbanJc is niet los aangebragt, maar

een stuk van den boomstam, dat men bij het

uithollen lieeft laten zitten.— un FMnyvi ^i^s

zulke met de zijwanden een geheel vor-

mende zitbanken hebben, van een prauw. K.

asn o
(FJ) (ISY) f)\ (Huriasnn* enz. zie bij arn(Hi2(€.-i/l\\

Cq <J(
c ->- uJ J s c- ''

(ISY) (FJ) QsJ) \ ZVa. cL'i i iiK (1577 ? ni \\

&ni I)

OSY) (FJ) crxj) f) \ SB. lap ergem op of in gezet. —

(hnr?i*u/]\ lappen, verstellen; een muur bij-

pleisteren, bij werken.— oj» an % thin asii (Fi.ru

p

overal gelapt.

OSY) (FJ) nru) f) \\ — (Hi(Friu/)\ SB. iets, dat men
CQ <Ul 6Q U

gewoonlijk eet of dat men belioort te elen met

iets anders, eten zoo maar zonder dat er bij,

of alleen eten.

(ISY) (FJ) OTU) ()\ I. (tbn(F/i7U(Hi/j\ ari(EJiiruian,)\ Z00-

CO oJl co*u^' ca*u~-'

mede a<> (fjmIikhi^ zie (uri'-nihipw — II*
CO it-Qj *-s' ' CbL-

asn (FjI 7U (hi.) \ zie « 9 <?-» ?

^

co «u - 1 t~

Q
osy) (FJ) arv) n\ J. zva. o^^n en SB. opko-
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asn cEJinimam

/j
\

men van iets dat werd gezaaid, ook van een

godsdienst; worts : ter sprake komen,

van een zaak die werd geheim gehouden of

die men a Is afgedaan beschomvde^ en zva.

tn (isn ffii 2 of im <n asn izi i \ van' de vriiclden aan

een boom, die er stijf vol met zit, zoodat men

nagenoeg geen blad rneer, maar sleclds vruch-

ten ziet ; cok nog: weer in het gebruik

komen van een ond tooord. — an^ittuftnp in

tembcmg soms voor nzia-iirttncKijw

II. mi i&i iru 1 \ ZVa . <B.ifni 1 1 a. J> 2 >'n \\ (Hint (El iru^ \

a o
in i

m

?n mi i \ en Mint (Fjin.HHijs enz.
Ci'i tij -' C<l jij -'

en asn (Efl arm a \ s. <v)<ru i imp B. antwoord,

het ailtWOOrden. - frfin.fian.ijs S. azttmrhidimp

B. antwoorden; iemand, die iets zeide, een

antWOOrd Cfeven.— (nHitF,m,ian/i s S. xnunrvu

(ktjI^ B. iemand, die iets vraagt of roept,

antwoorden, antwoord geven. — (nwnasn

(Ei ri,? an q\ S. antwoord geven. — (mon^m
CO <t(j ->' ° f

(EJim<rLi™<ru9\ SB. elkaar beantwoorden

:

ook van het afschieten van geweren en derg.

voorts: beurt om beurt een woord zeg-

gen, zoo dat men elkaar niet laat uitspre-

ken. Verg . bij (unt^nruji^

asn (EJI aui \ SB. wandluis.

ffCO

(1ST) (n (EJI orui \ SB. negligeren; niet de noo-
f CO

asn

dige attentie wijden ; niet voldoende doen,

wat men verpligt is te doen tegenover

iemand, bv. hem niet voldoende of niet genoeg-

zaam bijstaan. — Verg . axunir-Litaw

(Eflu am am fj\ SB. als een blok blij-

ven liggen, en niet voortrollen, van de

<hti 2 ,un z \< z \ waar men mee gooit . — »o^
vnnmp plat blijven zitten, als of men er

was vastgeplakt, van iemands zitten gezegd.

asn (Efl cnjj \ SB. houten (volg. Rg. ook bam-

boezen) machine, die men bezigfc bij wijze

van handboeijen. — iW)iEiii-ixmM\ ijzeren

handboeijen. — Mn«p iemand hand-

boeijen aandoen.

OSYI (Efl am \ SB. rood koper. (Prdkret tambaka,

Skr. tdmraka. — Jav. Wdbk.).— (ui <Ji(isn^im\

kopergeld.—•wTi(i/M.wiiiM/&»fm\ een gulden

koper, t. to. 100 duiien of / 0,845 ook toel

,/0,83 5 .- ori(Eicnia,n2(hnji^ guldens zilver her-

leiden tot guldens koper, dwz. uitdruk-

ken in guldens van 100 duiten, met duiten

ah onderdeelen

.

asn (Efl \ I. Kio. SB. een touw. — 2. am (iixnihnp

CO ca "

SB. veergeld; wat men moet betalen aan

een overvaart, helzijomzelf te wordenover-

gezet, hetzij om iets overgezet tekrijgen.



£1
Co

358 1W

OSY) (Eft \ SB. dichtmaat, zanwiize.— £}<£i\ S.
CO ' J co

(Ei^ipaj^s B. een in dichtmaat geschre-

ven stuk, zingende lezen.— asn '«£?
'<&? xn^\

zingen, bezingen, wat zoo in de gedach-

ten komt of wat men, bv. wandelende of

marcherende , zoo achtereenvolgens ziet.—

<m<£i<nntoaji* iets in tembang brengen.

£57? ^£/| \ &#. steil ; era op den rand 0/ op

den kant (£0. van de tafel) van het liggen,

leggen, zetten, staan, enz. van lets. Ferg.

a aS
CO

OSY) (E/l \ SB. henammg voor een gewigt van

50 kati's aan pare. — Zie 00k astnui^tunar^/i^

(Kims iets wegen; iets vergelijken met, in

de sehaal leggen tegenover lets anders; lets

overwegen, in overweging of in aanmer-

king nemen; rekeniDg houden met lets,

zoodat men er ziclt naar gedraagt. —

im^xnim/i^ geevenredigd zijn aan, in over-

eenstemming zijn met lets. — (khfimirh\

wikken en wegen; ooh lets, hv. liet zich

kleeden en voeden met bet meeste overleg

of zoo zuinig mogelijk aanleggen, doeo.—

«ii?) (Si an (mj\ weegscbaal ; overweging, con-

sideratie.— cmmm as'u £1 am *t) (ifjon \ van iemand:

veel consideratie gebruiken.

OSTJ OEJI \ SB. de vrouwelijkheid, maar gemeen-

lijh sleckts voor bedoeld deel van een meisje, dot

nog hind is.

tn OSY) (EJ)2\ SB. zigtbaar, in 't zigt, te zien;

zicb vertoonen, zich laten zien.— (mmnasndm.
'

' CO N

gez en worden . — m »o <&? ? <m^ > iemand iets

laten zien, vertoonen.—^(maii ? ^mamj^s iets

toonen, laten zien (indien aan een meerdere,

dan £uHi2<lne(taa\ B.); voorts iets ten toon

spreiden, en fig. iets luchten. — osm&ae-.

<nthmjF-u(ci(m/i\ zich achteraf houden en

zich niet willen vertoonen, bv. zijnde op een

feest, in een vergadering en derg.

asn nri (&1\ SB. schild, beukelaar.— ostium

(ijiij}\ lijfwachten van een vorst; ooh wel

voor oppasser, de oppassers van den regent.

asri(&)\ 1. <Kna£i(£i\ SB. gesp.— //. flS^v

SB. iets en bep. ooh een Mndje dat reeds

regtop /can zitten, op de vlakte van de

binnenhand zetten en het langzaam op

en neer laten gaan.

OSYJ GEJl am \ SB. titel, die aan een regent oy

zijn aanstelling door de Regering wordtver-

leend.— Verg. 6~&a.ji(utast>w

OSYJ crn/J\ grondv. van ^^^ N zie aid.

dSll 2 cm ft en (isru(ismamy\ ong. Mzwicnyis
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SB. met het uiteinde van lets, d&t lang-

werpig van vorm is, bv. een ladder stooten

tegen lets, in aanraking komen met lets,

bv. met de lamp die aan den zolder hangt;

met het ondereinde van de <un(nj)\ steken

naar de kippen, en wel bij het o^*^ a&*

ze in de nabijheid komen; ook een dollen

Jiond op dergelijke wijze en met dergelijk

voorwerp te lijf gaan ; voorts een water uit-

monden ; en werpen naar iem. of lets, met

lets dat langwerpig is, bv. met een stok; ein-

delijk in het Buitenzorgsche ook zva. am asm

(M-xKhn/jw — an?(tsn2crhd(hn/i\ iets, dat langwer-

pig is van vorm, werpen, en wel zoo dat

een uiteinde naar voren is gerigt, bv. in het

water; iemand met het hoofd vooruit naar

beneden werpen. (asudasmarnnnp naam van

een onderdeel van het weefgetouw. Eg. —

zva. asn&hccKHi/iw K.) Verg. bij ^mvsitMjiw

OSY) am \ Jav. drie.— 00105° an \ droog, in den

zin dat geen regen valt. — (viajuKnafiicmy,

de oostmousson, het drooge jaargetij-

j o a a
(XQ t
— (H7) tun am oji asn ajn

i

on an (kji qj) (kti cwi x/n (ie: cHin \

spreekw. een jaren lang goed gedrag ver-

geten en slechts den huidigen misslag

doen wegen.

aj (1ST) am \ SB. als maar in de zaak berustend,

zich gedragen tegenover iemand, bv. i. d. z.

dat men hem niet te fiulp komt,in den steeklaat;

voorts : hardvochtig, ongevoelig van hart

of gemoed; hardvochtig zijn jegens iemand.

aPmrrjasnamx het met van zich kunnen ver-

krijgen om lets te doen; niet gelaten kun-

nen berusten in iets; zich niet met on-

derworpenheid aan den wil van God kun-

nen schikken in iets. Verg. het Jav. Wdbk.

op <ri*snam\ en zie ook Bijdragen Kon. Inst.

1877. le dl. \e stuk. bl. 144, alwaar Prof.

Kern dat Jav. (qasnam bespreekt, en zegt dat

in H Skr. tijdga ligt het begrip zoowel van

in den sleek laten, aan zijn lot overlaten, ah

van ouverschilligheid voor de wereld, voor

lief en leed, voor banden des bloeds en der

liefde

.

(ISY) am P\\ — oacrri{\ SB. iemand manen om

een schuld of om het geven van iets dat hij be-

loofde le zullen geven.— <tni asn an % mn any \ den

smaak weghebben van iets (drank, spijs,

opium); den smaak er van weghebben, en

het bij voortduring bv. dagelijks, verlangen

;

verslaafd zijn aan iets. — Verg. (iJtfdzaxm

aSg thn/jw—asn art ^ (un cH^if * vordering, pretentie.
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asn crn P\ /. ong. Mai. sterk; Jav. ook

onkwetsbaar . — c^ <ru m? a$ti an % mn onji \ naam

van een elmoe, die onkwetsbaarheid

(Hijl\ naam van een elmoe, die in staat stelt

een groote overmagt met goeden uitslag

alleen te bevechten. — II. atum^ SB. ra-

den, wedden. Verg. zm-m 17 *j> w

05YI (KYI (HI jl \ zva. mi cm i onp, xi an imjf\ SB.

op het vuur staan van pollen en pannen; en

van iemand: liggen als een bandrekel in de

deiir of op den weg

.

— Hianwwj^ een wild

dier afwachten of staan aftewachten, om

het, als lieb zich vertoont of als het aanvalt te

bestrijden. — i:j.ix.i^i,t^})aiapi(hnj\ ook zva.

i7) ru q 7.V-* (U) am tin im/j \ zie b ij aajicrmwiw— cm

on
nikii hn/)\ een pot of pan op het vuur zet-

ten, ook [zva. m oji ahn oafis van een mi^^na

en van een <Mni(nnjnnaji\\ K.)— Verg. ah am

tim cm
/j en t&itm\i

asn cm 2 (Hi n \ zva. muxyiw

a a
asn cm (HI fj\ zva. tirtasy ook zva. *^*^?*

1
O i.-icm (HI P \ SB. smart, smartehjke aan-

doening; ook onverstandig, zot, bv. omdat

men van lets het eenige stuk dot men er

van heeft, bv. zijn eenigste baadje, zon-

der geldig motief, zoo maar iceggeeft of

verkoopt

.

asn 2 07 cm (Hi w — am nan oh \ SB. aanhet
I Obs ( o

eene uiteinde van een stok, waarvan het

ander uiteinde met geen last bezwaard

is, lets over den schouder dragen.

asn cm \ I. SB. hard, door goed droog te zijn,

mooi, van kawoengsuiker . — (Volg. Bg.

hard, bad to cut. Tough. Maar hierbij teekent

K. aan: slechts van sommigs bamboesoorten,

waarvan het een eigenaardigheld is, dat ze

bijzonder hard, moeijelijk te splijten enz.

zijn.) — Very, de Mai. Wdbk. — II. (tin
o /
~ an \

zva. ah i uh w K.) sn an ^ SB. een paard b erij den,

om het te dresseren. — tin tin anna (m/j\

rijden, om zijn rijpaard te dresseren; an,

maar dan een Javanisme, los door het veld

draven, van een paard.

asn cm \ SB. regt op, regtopstaande, niet

overhellende, van een pager, bilik enz<

AjtnQan\ stut, die men bij een pager, die

dreigt om te vallen of die overhangt, aan-

brengt.— (aQams van menschen zva. xmcmt*

Rg. K. In dezen zin in de Preanger ong.)

asn oil om \\ — fl«|raw zva. (cr^ntu^ maar

met den hengel stok in den wal gestoken,
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in plaats van (Lien in de hand te houden.

^(narntfn2(hnjj\ het hengeltuig, d. w. z. den

stok, in den wal steken.*

OSYJ QTH \\ — ttnnrn of wnm'-ntHip SB. iets

uitgraven, ook den grond losmaken en zout,

dat lang in het pakhuis heeft gelegen, los-

breken met een panoegar; steenen losbre-

ken met een t&icrnajy*'— <uitH}(m\ liouten

koevoet, maar de punt is soms ijzer.

OSYJ am \ SB. uitgekomen zijn, dienst prestee-

ren als (ui rn ap (ton w— as ari iei asn cni <~n (mjj of «5n

crn^nanris zva. (LivjaptKijXi Verg. rn(un(Liiasn/i\i

OSYJ 01 cm (HTJ /) \\ .— ^rro^N zva. ™<m

;i~n 2 ,rrn/i \ of nog platter.— Verg. ™ cm ory w

aSD am (W) f) \ SB. inderdaad, werkelijk, vast;

echt, echte, eigen; uitlegging, beteeke-

nis; geconstateerd, deugdelijk aangetoond.

B. de werkelijke

a /
itm nmajis

D O
(Kis S. Me~g^<tn\

O ^
waarheid, inderdaad.— a^januniM

o
en aji d^n

cfn £/lcm w\ S. aJic-wtta en MC-%ic~<h$<Hi\
<c.t; Ct "^ 'It "

B. in de werkelijkheid, inderdaad, in

waarheid.— <kichiiJie<HT/i\ SB. iets goed

bekijken ; iemand goed bekijken, eens goed

aankijken, om te zien of men zich herinneren

kan wie het is; goed letten op of goed

toekijken naar hetgeen iemand hezig is te

doen of uitvoert; goed toekijken, uitkijken

naar iets; goed luisteren naar iets, zoodat

men het goed verstaat; iets, waaromtrent

men in het onzekere is of dat men niet goed

verstond, navragen. — <ui amwem a^ en warn

O OO 7 ,

(KicmcKjiiCHins lietz

.

cr «<h
-'

Q S
OSYJ amotJ)\ SB. in opschudding; in rep en

roer zijn; roezemoezig, niet wel geregeld,

bv. van een feest. Verg. warn en nioji^w

05Y] am arm n \ SB. vlak terrein van eenige

uitgestrektheid, slechts met gras, liier en

daar ook met struikgewas en derg. begroeid,

en veelal gebruikt als gemeene weide.

—

fc>>o7i.rL7*o/\ hetz . Wordt van een legal

een gedeelte ontgonnen tot hoema of kebon,

dan gebruikt men, sprekende van zoo'n hoema

of kebon , daarvoor icel eens het woord

3sncmti-un\i — {fnanru/i te paard, met den

gobang gewapend, op herten jagen ; herten

kappen

.

CT^ O"^ on o o
0577 am CIU) fl \\ — (Mon:a|em\ zie zndtfng

7 .. o o
arn iU)rm/j\ OlJ <w> ? fen i ^jyi ^

OSYJ am (LA fl\ SB. kollektief tcoord voor het-

gten door un

^

<ka tu^ en <mt<ruojijj\ voor

ieder der beide seksen afzonderlijk wordt

uitgedrukt: schoon, welgeschapen, hupsch,



asnamgam/i\W 362

knap; voorts: in de puntjes, net, sierlijk,

geheel zooals het behoort, van kleeding, ook

van gekleed of uitgerust zijn ; en lief, mooi,

netjes van een stof.— asn am ajin aj) <li ^ mi \ wel-

bespraakt. — oji asn am tu mi oji /j\ wedijveren

in schoonheid of sierlijkheid.

asn cm 2 om fj\ SB. post, (a.) i. d. z. van

poststation; (b.) voor den afstand van een post-

station tot een voorgaand of tot een volgend,

en toel als een benaming van lengtemaat, waarin

men een afstand uitdrukt.— warm amp zva.

(Hiamthn^ fig. en ook aan den grooten weg

zitten met tearen.

(ISY) Onri OH f) \\ {fncrncnip zva. w)monM»|\\

Q

cherry

(1ST) 2 cm 2 om /] \ slechts gebr. in wm ? asn 2 am 2*U
am/j\ zie (UiiLi2\ bij (UU\\ (JaV. na^mniamamp

eigenn. van een bediende of panakawan van

Salja en zijn zoon Boerisrawa, van een der

korawas of van een buitenlandsclien Vorst

of Prins, geh'jk Semar van de Tandawas. —

Jav. Wdbk.)

dsn KM 2 \ SB. het hulsel van een jonge klap-

pervrucht, van een »3ia?n of a^^iamcKi^w —

(un(UB(rujj\ hetz.

dSY) (V71[\ Jav. ZVa. fonajiw — oji asn ^ asn a:n\ zie

bij ajiasnqw

asn am \ I. SB. even, eventies. — (ci£>™^

hetz. en maar eventjes; te nauwernood. —

II. (Jav. val; vallen; enz.) SB. uitspre-

ken van een talak over een vrouw. — ffitcn

armmp een talak uitspreken over een vrouw.

asn azn o \ SB. er aan gewend en daardoor er

mee vertroawd; vertrouwd zijn met iets,

zoodat men er goed mee teregt kan; ergens

t'huis zijn, goed den weg weten.

asn (un 2 P \ ong. ( m> am % \ Kw . hamer, waar-

mee op een Jav. mnziekinstrument gesla-

gen wordt. Jav. Wdbk.) aw&ii^ SB. een

muziekinstrument, muzieJdnstrumenten bespe-

len, op een trom of bekken slaan, met de zweep

klappen, zooals bij een kromming van den weg,

om den koetder van een van den anderen kant

komend rijtuig te waarschuwen; enz. — asn asn

i&m^(L,7ianjj\ stel muziekinstrumenten; en in

algemeenen zin het woord voor muziekin-

strumenten, daaronder begrepen ook die,

waarvan het bespelen in het Soendasch niet

Mxmn wordt genoemd; dus niet slechts

de bekkeninstrumenten van bv. ojnnaw(pii\

<n oji rx.1 2 cmn\ arn2'^i2(^i2\ warn en mi2 0J)
r~nz

an aii \ ofi instrumenten als bv, de cmtM\

maar ook de ajia;na^nj^\ de viool. — aoaznz^



(£ni 363 nsrt i.irri \

,un (hn/j- iemand, die bv. danst, begeltiden of

accompagneren met ^» isn an
z
^ in a-njj w

OSY) «S77P\ o?z#. (iQaQuni^ SB. het benoodigde

brengen en alles kiaarmaken in een huis,

learner of derg. — zooals dat gevorderd wordt,

opdat zoo'n huis of kamer kunne hetrokJcen

worden ; 00k, met iuh&h (&» a?n % er nevens in

gebrnik, dat benoodigde, het benoodigde

voor huisvesting, de benoodigdheden. —

an^nfcn^urKhn^s een kamer, 7iuis em. in ge-

reedheid brengen, dwz. daarin brengen, plaat-

sen, aanbrengen at liet benoodigde voor huisves-

ting; oofc: ern oiinmrLpi.aG-iA.M^/i voorzien van

de benoodigdheden.

asrj (izn p \ zie ^ w ? *

asrj en am p\ 00k wel rji-m^ SB. de kant

van, de rigting van bv. het noorden.—

<n irn
t
(wi fui \ aan de zij of kant naar bui-

ten; vooraan.

0SY7 azn \ SB. uitlegging, verklaring, bedui-

denis, beteekenis (Ar. ^\aa*3Y

OSY) (W),^ ong. in de Preanger, zva. atw^vunn1
asn (tm \ SB. het in den grond leggen op

de kweekbeddingraw depare.— an nn ,ifa it^y*

pare ter ontkieming op de kweekbedding

in den grond leggen.

Q
0SY)f(tZY)\ SB. voldaan, tevreden, tevredenge-

steld van hart of gemoed; oo>fcrustig, vast,

van slapen of iemands slaap.— (Si^nSiaariaas

tevreden; niets meer verlangend.

Q
osy) faznacnfj\ zva. m^*™^

am (jun (KT) n \\ -- ^^^np SB. op iemand

of iets toespringen, met een sprong zich

werpen op iemand of iets. Verg. m n 2m ? <um y w

OSY) 2f(tm2(W) f) w — 4w7?
!

.trn?(u»^> SB. breken

door, zich een doorgang banen door een

pager of derg.

OSYI azr) (HY) n\ ong. (Knaswi-miK-np &#. getrotten,

geraakt, gevat worden, opgeligt, er afge-

ligt (bv. de pannen van het dak) door den

wind', 00k 7i?t water of een vloed \aa$^&{\

tegen zich aan krijgen

,

OSYJ (V7i 2 (H7jn\\ — anxnit!}nyj\ SB. billk en

een plank of planken repareren door in-

zetting, opspijkering en derg. van een

stukje; pleisteriverk bijpleisteren. Verg.

CO —

'

OSY) 2 tun (ISY1 n \ SB. vergeving; vergeving

vragen; om vergiffenis smeeken; 00k en

dan 00k wel asnacnasnjl \s» z 1^1 asnji\ uitroep:

God sta mij bij! godloos! enz.— voorts

nog: ik bezweer het; ik wil er op ster-
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tons

Veil (Ar. t&a£u — asm asn g (iii asn cm /j-. om

vergiffenis smeeken ; excuses maken .
—

af£ilcni(£r)2(Ki^i(wn(Kr)asnji\ vergiffenis afsmee-

ken voor hetgeen men misdreef, willens

of onwillens.

asn aznoJi/jKi — ^xma^p SB. van lets de

geheele massa die gepresenteerd wordt

koopen; iets en bloc koopen.— abhxmoji^a.im/i\

massa'sgewijze, en bloc, van koopen. —

Verg

.

in rm aez z w

OSY) (VHJfoJlflW — ifncvrnoj)jj\ SB. een pandlos-

sew,iemand of lets loskoopen, vrijkoopen.—

or>(cnoj)^*iHT]\ Jietz.— (mamaj)fnaaf\ zich los-

koopen, vrijkoopen.— ajumarno^ losprijs;

losgeld van hetgeen verpand is.

(1ST) 2 KM 2(M1
fl\\

— (imccmoj^p zva. anf^tcng

m/i\ (Eg. K.); maar in de Preauger aaacm

ojtjI^ ong

.

OSY) 2 KM 2 \ SB. met een gat er in, stuk,

van een got of duiker, waardoor gedeeltelijke

of geheele instorting van den beganen grond,

boven dien duiker of got

.

Q
OSY} arf azn an (en ckyi n \ zie ^^^-d^w

c n
asrj azn 2 (&i 2 asn n \ zie <cm<&masnji^

an (ISH ay (un \ SB. ^as^^o^n het spat-

bord, waar de koetsier de voeten tegen aan

C^

zet; 00k het spatbord boven een wiel.—

(Het asn vj asn vf xm \ van Rg.moet zijn volg.K.

<nasn<n«S)i<n mil \ en dit laatste dan ZVa. (ui oji (Hi\

maar zooniet in de Breanger.) — Verg. Jav.

Wdbk. op <bW,Tj en orjamoiKiiw

OSY) \ ZVa. <rui <&i ~? asn/i w Gevolgd door <rui (Eji ^1 asnjj \

is het een redewoord, vertaalbaar iTiet ons

zetten, in » het zetten op een loopen\— Verg.

(ISY) \ ofMv>n\ eenvoorvoegsel. Zie de grammatica.

a* _ ,
(isri (3 ~&K(ru)(JW] Q<n n\ zie gj=*»jiwji\\

(1ST) OSn \ zie ash&iw

asr1 asn >\ van curlew Bit laatste ver-OOMJPX van <*^wv

gat ik intevullen, zie nu xntm^^am^^w

OSY! &J7 cyi (KYI (KYI (KY7/1 \ zie oS^m^S^w

OSY) CUT) nr) 2 OJ) \ zie <um«Jiw

ash (Kri \ SB. vuurhaard, bestaande uit drie

stukken steen of drie stukken pisangstam,

waar het vuur tusschen ligt en de pot of

ketel v)ordt opgezet. Verg. <vn^o\> — ^7 7>?
/
N

van de kinderen in een huisgezin: met hun

drieen zijn.— <ui oj^kyj,^ of ajias^^^yi^

' van twee of drie personen: elkaar mar-

men, omvatten, staande of met gekruiste

beenen zittende , en voorts zoo dat hun

hoofden, doordien de een zijn hoofd legt
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op den sckouder van een ander , elkaar

raken of nagenoeg raken.

OSY) (KY) 9 \ Kw. SB. wijze, waarop iemand

zich aanstelt, zich gedraagt of handelt

;

manieren; kuur, kuren, nuk.— tw;aSinM<&

oj) foritm% (ka (ui g <njif (Mi *rn (ucutn\ de handen in-

eenslaan; te zamen en in overleg met

elkander handelen.— (ufiiMn?\ wijze van

doen van iemand, handelwijze; ook nuk,

kuur, gril.

OSY) (KY) \ SB. borstbeen van een buffel of derg.

dier

.

asn (Krjni (*jj2 aj) n\ zie ^S^^w

osy) (KY) ni (kyi ri w — Mwij-rj^N SB. op den

rug liggen ; op den rug gaan liggen van ie-

mand die ligt ofzich op den grond icierp; op den

rug komen te liggen van iemand die valt. —

ah(tnini!}fng(hnji\ iemand op den rug leggen.

(1577 (KYI nri (KY)
(J
\ zeer plat voor hoofd.— Verg.

Q
ajnonji en (irn nsiuitrnnw — (Vi)vm<-n(uii-m(ivi\ ge-

bruikt men sclieldenderwijze ; bv. «sw ^i -n am -s*

O . a
(uui (ho ti oj) (Hi a/)} fc i cum, (U) (hn 2 (un (K,t ,tw (d rci (V) cm i?:

(l (l
lbt

t Gi D [i s Mb (1

pi cm ctn >j6^i:h w

OSY) (KYI (U) 0T) OTUI OJ)
f)

\ zie a^irfn J^p

&sfi (kyi 2 oi (isy) ri ash ao ai
<n oaj) an

(KY
[f

\ zie ciai 2 on cvn on ash w

osyj (kyi (M/f \ SB. knoop in een zakdoet, tip

van een baadje of derg. [een knoop, zooals

ivij dien leggen in een zakdoek, om iets niet

te vergeten) ook bep. knoop, met geld of

iets anders dat niet groot van stuk is,

bv. een ring, er in besloten. — ^^jjJ^^T

een zakdoek, ten karhnhong of een baadje

dwz. een punt of tip er van, voorzien van

een knoop.

0T) (ISY) (KY) QJ) j) \\ — onah(Kiiaj^i\ SB. iemand bij

den voet grijpen om hem te doen vallen,

bv. bij net toorstelen;— (zva. on an on^ < \ llg. K.

maar in dezen zin in de Preanger ongebrui-

kelijk

.

)

(ISY) (KY) aru) n\ 1 SB. een op stam groeijend

gewas, plant, boom; stam.— mil imri injixm \

ZVa. *<nun\ boom.— ash tun iru aw \ djati-

boom. - fo» *™ thi (vi % \ manggaboom.— «s« asii

(HiicrhKm^ boomen in onb. zin; geboomte;

boomen, planten en gewassen.— 2. SB.

hoofdsom, kapitaal.— Verg. twxmw

OSY) (KY) OTU) fl \ naam van een boom, waarvan

de bidden bij wijze van lalab worden gegeten.—

(Gnetwn gnemon. llg.)

OSY) (KY) oru) n \ SB. net hoofd buigen; voor

zich' kijken; met den top neergebogen
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van een pareaar; ook kunstterm voor een

tijdperk van den paregroei en voor het fori

kop niet ophouden van een paard. Verg.

ihii (TLi on ? (Kiin w — asn nn am run \ m,vdsv .— arn ash

in
l*\ljP genee l verdiept in of bezig ge-

houden door lets, zoodat men op niets anders

let.— ith'>v<rhi(Ki/i\ present zijn, tegenwoordig

zijn bij Jiet besnijden, het trouwen of het

sterven van een kind of bloedverwant

.

—

(thimvLiiimp over de (den) echtgenoot zekere

djampe uitspreken, die haar (hem) huis-

vast doen zijn en gehecht aan haar

(zijn) wederhelft, van den man of van de

vrouto. M.tshtKn(iugMp zegt men van hem of

haar, die zoo door de wederhelft werd

betooverd.

OSYI (KY) 2 (YU) 2 \ naam van een boom ; het fraai

gevleUe hout is zeer gezocht voor krisscheden.

(Rg. tangkcle.- Kleinhovia Hospita).— Zieook

tL

i^r IL

OSY) (KY) (YU) (KYI fl \ naam van een boom en van

zijn vruchten, waarvan een soort olie wordt

verkregen , waarvan men kaarsen maakt.

(Litsoea Sebifera. Rg.)

OSY) (KY) 2 (YU) 2 (UV) 2 \ zie *™?*m«,m\\

OSY) (KYI (U) f)\ I. (Hi<Hn(uj
(
\ S. aQjius B. iemand

vatten, arresteren, in hechtenis nemen;

een dier, bv. een losloopend paard, vatten,

opvangen, bij wvjze van politie maatregel.

Verg. het volgende icoord.

II. (eh <tfn an ,p SB . ki 0511(^1 ajyf\ een kopje

met het er bij behporende schoteltje. —

asiiawaji^Hm^ kopje en schoteltje.

OSY) (KYi 2 (L/i fl \ SB. omvademing, omvattmg

met de armen, zoodat de handen elkaar

raken, en zoo ook als maat, icaarin men de

dikte van iets, zooals een boom, nitdrukt. —

HivmtLip iemand of iets omvatten; de armen

slaan om den hals van iemand. — cuiash<nm

KViM^ de armen om elkaars hals slaan;

met de armen om elkaars hals geslagen.

Verg. a^ia^nhngahutiii^w — hi (htm ^i op \ S.

(HinfnzQ}(rj\ B. zitten met opgetrokken

knieen en de armen er om heen geslagen. —

9niisnihmaji/j\ zva. «n cm cninj \\

asn (KYi aj) fl
\ — ahjma^p SB. de komvormig

gebogen hand plaatsen op den mond van

iemand, die stervende is, om te onderzoeken

of hij nog ademt en het leven hem nog niet

verliet. — ab^mi ^.t a^p iets met de kom-

vormig gebogen hand bedekken.

or) asn en acn aj) n w — ^^^^ SB. het
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slaan op een bende en derg. , ook het bespelen

van een piano slepend doen.

asn (KYI 2 (W)
f)

\\ — obixmaai^ SB. met armen

en beenen zijn drager omklemmen; zich

klemmen, met armen en beenen zich

houden op lets, bv. op de plank, toaarop men

drijft; — met voor en achterpooten de

moeder omklemmen, van een jonge aap ; —

de armen slaan 0/ gestagen houden om den

hals van iemand ; ook nog : op zijde aange-

bouwd, bv. van een kamer iegen liet Jiuis.- (u foh

OOl 2 (l Jl Ull 2 (IJ) ,? \ ZVa . OJI foil (K 11 2 fol h n 2 fol fl \\

(hi, -J< fol, "-J*

£57? (KYI (UU) f) \ SB. takj e X? 2 a.i 2^\\— m foh am a,uj \

een tnkje.

OSY) (KY? (UY)/J\ ong.— foil foil ifii (uri an
/j

, SB. vast

luik, van hout of van, tot een mat ge-

vlochten, reepen bamboe, aan een waroeng,

en dat over dag^ rustende op een stok, wordt

opgeligt gehouden. — St foh^ xmj^\ knip,

waarin men vogels levend vangt; cok soorfc

muizenval; en in het Buitenzorgsclie ook

val, waarin men wilde beesten levend

Vansrt . — J^etg . foil foil foil 2 an an a \ foi foil mi am ,-

f
\

6^12 ni oath en St n^foiw—ahoi n nfn 2 anj \ een foil foh ani

tenon* of de fon foh <hn a~n anj van een waroeng,

neerlaten, waardoor die dan wordt gesloten.

OSYI (KY] (157) ff \ SB. aJi ash (Kijl tentu foi foil/} ojt foh ani

~r) Mitt*; am fonjj\ zoover het uitspansel zich

welft en de aarde reikt. — ah miimp met

den bollen kant naar boven gekeerd, liggen

van een am

2

ct 2 <mi ^ \ een <ria^ic^\ het deksel

van een groenttschaaltje em.; voorts: met de

kiel omhoog liggen, onderst boven liggen

van een boot.— ahaniinianjj\ op den buik lig-

gen; op den buik gaan liggen van iemand die

ligt of zich op den grond wierp; op den

buik komen te liggen van iemand die valt.DO

ani2(ihi(ri\~yiariji\ in de periode zijn, dat het

zich zelf op den buik kan wentelen en

niet langer magteloos op den rug moet

blijven liggen, van een orok. Verg .

c? fon .15 tin 2 an/iw— art 1 niiin 2 (ui ?\ iets zooals bv

.

het deksel van een groenteschaaltje leggen

met den bollen kant naar boven gekeerd.

Qh*mi7n&n-i<Kiji\ iemand op den buik leggen.

011 ah foh mi am an ^1 ^n am \ d. W. Z. <m *7 m<3-z*

fovi foi-n ajii ahanrifon^ een berg op de grens van

de Preanger (regentschap Bandoeng) en Kra-

wang. verg. <mr\jian%\ en <ci.wxl/?w

OSYJ 2 (KYI 2 (EYl n\ zva. xjitJiw ali2o<ii2cciijP zva.

aoow Rg. K. — In de Preanger ong.

OSY) asYj \ S. fohasiuiJijis B. gewis, zonder twijfel,
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zeker, voorzeker, zonder kwestie.— tunah

asn en asnahasn2iKyj\ hetz . — aaiasiiasnajianji\

S. »rnaaiiisn2(>ji^iar>/i\ B. zekerheid. — ah

nsrjiKm (tnjj\ S. ah isn 2 ckji 2 <htji\ B. iets vast-

stellen, bepalen, besluiten, bestemmen;

zich verzekerd houden van iets; vast op

iets rekenen; omtrent iets een bepaling

maken.

asn 2 asn 2 asn cm 2 (Kin \ zie asnachw

*»

asn asn iHl n \ — ahjsn^s SB. leiden, voeren;

een mensch of die?' leiden; ook en dan

(Ei asn w,j ih asn anji er nevens in gebrui/c- voeren,

leiden tot iets of in iets, bv. in liet verderf

;

voorts gaande maken, veroorzaken. —

MifHiarilis zva. ah asn, an/j w— osn ash asn
j

rn m ^j \ ver-

voerd door drift. — anahaynan/j\ iem. of iets

omleiden, omvoeren, rondleiden ergens. —

ah asn chn,fj ah asn aa^fj \ lietz.

QSY1 2 £57? 2 (hCJ (Ml
f)

\ arn di^jin 1 an ash 2 asn 2 an an/j \

Zie a^manjjw

OSY) (asn (El n\ SB. bevredigd, tevreden, rus-

tig; geen loopschuit zijn, van een vrouw

of meisje.

O Qhi asnOSn 05 1) (KYl/JW — ahasntvnp I. ZVa.

anyj\ van cmahc&anjiw—Il. SB. terwijl het er

bijna aan toe is; op het nippertje, van

het berigt'geven van iets, bv. van het zullen

gegeven wordt van een feest.

ori asn en asn asn n w — fnahrn^nasnjfs sb.

eventjes boven den grond komen , van alles

teat uitpitten ophomt. — Verg. ah 2 <isn 2 asnjj\\

asn 2 asn 2 asn n w — ^ 2 asn 2 asnp SB. van

iemand: met het hoofd steken bv. uit het

roam; van den Jcop van een jongen vogel in

het nest er boven uitsteken, er uitste-

ken; dit laatste ooh van den hop van

de hip, die in een waiunahgx zit. — ah 2 asn 2

asn~miru<m\ met den kop er uitsteken, van

de kip en van den jongen vogel. — Voorts

;th2asiudbn/j\ een ferm eind boven den grond

uitsteken, van alles wat uitpitten oplcomt.—

Verg. rnahaia^nasnjjw — ah 2 asn 2 asn i an p het

hoofd steken, bijv. uit het raam.

OSn asn 2M fl \ zie ash asn w

asn 2 RSYI 2 onj) \ SB. de ajia?irLi/) van de nangJca.

0577 2 0S7J 2 (LM 2 \\ — ah i asn z a^in 2 \ SB. een dier,

bv. een hert, dat men toil schieten, bekruipen.

asn asn \\ — oh ash \ SB. uitdagen, ten strijde

,n . — ojjniast)^aahash\ brief van Ult-

daging.

asn asn \\— ah ash \ S. (uiScm/}\ B. staan, gaan

Staan, Opstaan. — aa-his^ en an-nnias^s
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cci nri fa <rn
/j en OTmo(m|\ mvdsv . — abash

xno-nji* S. ii^(uim^(mjj\ B. staan bij iemand

of iets; er bijstaan. — ahashatnanj^\ S. xn

(idcrmthn^ B. iets regt overeind zetten;

een kind, dat nog niet Jean loopen, even laten

staail. az) (in mi toons zie ook bij Glutei am /j\i

OSYJ (1ST) \ SB. talrijk en in allerlei rigtingen

loopend; zich uitstrekken in allerlei rig-

tingen, van de wegen of van de boom- of

plantenwortels ergens.

asrjasri\ SB. of S. met (iii^i^i^an/j ate

mooijer of B. ivoord, einde, uiteinde, af-

loop. — ishasntKi\ SB. ten slotte, eindelijk.

Vergelijk «j) tm >. ? ,-*^ ^ \ bij <£» am m,H nx— ^? xl5h

ashaji t xng \ een gezigt Ver. — ojiashashni&i

asnjl\ zoo groot als het uiteinde van een

hoofdhaar, Jig. voor het allerminste, het

allerkleinste.— ah ash<m an/fs SB. iets eindi-

gen, besluiten met iets. — iSiasiiish/tiian^s

SB. wat met iets beoogd wordt en het

einddoel is van iets; de eindtoestand, waarin

iets zal verheeren. — a^aashashxnanji\ SB. de

eindpaal; het einde; ook: het was het be-

sluit; het was voor de laatste maal; t. w.

dat iemand iets deed, omdat hij weldra

daarop kwam te sterven, of wel (om de-

zelfde reden) dat men hem ontmoette, zoo

ook dat men uitging met iemand, met toien

men geregeld uitging, bv. ter vischvangst

;

enz.

en (1ST) en OSYI \ naam van een lekkernij van ke-

tan en Jav. suiker.

0SY1(*J)\ SB. caserne.

On,
dsn en qji en nn en (U) asn n \ zie «\ai 7^*7^

* a
(1ST} OJ) (HI // \ naam van een Arab . klankteeken

I"
; ; '*), dat de Soendanezen kemen,

maar dat ze, Soendasch met Arabische letters

sclirijvende , niet gebruiken. — £1 ash Simp

voorzien van een "of of *>

.

n

ash a& enni chti asn n \ zie tnikunasn^w

asn am \ /. Mai. SB. ladder, bep. ook de lad-

der die bij den koffijpluk wordt gebruikt;

voorts voor kajuitstrap en ook stoep, in 3u-

ropeschen vorm en gemetseld, voor een huis.—

Verg . d^tntzianp eiTifliKN cme tunmmiji^

ct

en xm rni op KT7J w — <i:rj (Zi ^ asn mi \ zie ajn <£? ^ w —

II. asn ash mi \ SB. buur, buurman, buur-

vrouw; buren.

asn om \ zie «sh™j^ H>

OSYI Cim \ Kw. zva. n.iuTjw Jav. Wdbk. — cm asn

<m\ SB. titel van een troepslioofd. Zie ook
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[Asntunw — (uastiarri<tn.!tfnti5n/f\ titel van een

beambte in de m.™ nsn/i : boofdintendant.—

<ejhk}icit>\ patinggi zijn, het patinggischap

bekleeden . Bij de Beorganisatie van de

Preanger werden de troepshoofden afgeschaft.

CTH\ 1. (H/mi^ zie vnaJiamgw •— //. ^^Tp S.

a$(m\ B. passen op iets, bv . op het huis;

de wacht Louden bij iets, opdat het niet aan

zich zelf zal overgelaten zijn. — H™]™^T

op iemand of lets passen; iemand surveil-

leren, bv. een werkman, zoodat deze qenood-

zaaht is door te werken en niet kan luijeren

;

een zieke oppassen. — ^is^o^o?^?^ de

buisbewaarder, de huisbewaardster.

OSH cm P \ SB. bet boofd opgeheven houden;

omboog zien; ook: den top niet laten han-

gen, van een pare aar. Verg. ajivunmiM^ en

,ich(KTT[(n^\\ — asn-riam^ mvds . — ashcrriqiHii

trui Siamjfs opzien ten bemel. — asnasham^

<unoa/i^ in de lucbt kijken; naar den zolder

kijken, bv. in plaats van voor zich te zien.

obon^tunanjis naar iets, dat zich in de hoogte

bevindt, kijken. — abam^tan^\ iemand het

boofd achterover buigen, door hem bij de

kin te vatten en die naar boven te drukken ;

iemand omboog doen zien.

OSY) cm 2PW- oh (hit ^\ SB. staan tegen iets,

van een stok, een ladder en al dergelijke, die men

schuins ergens tegen aan moet zetten, zullen ze

blijven staan; aanstaan tegen iets. — ah arm
%

tu-miHiji^ iets zooals bv. een stok, zetten,

plaatsen tegen iets, bv. tegen den wand.

asn 2 cm 2P\ SB. een punt of terremge-

deelte booger gelegen als dat waar men

zich bevindt of dat men aanneemt als basis

van een vergelijking . Met trupm$\ beteekent

men een lager gelegen punt of terreinge-

deelte.

OSY) (7H (HI (M) fj \ of ashamm(yj)ji\ SB. vlug,

rap, knapbandig; ook fs morgens vroeg

bij de band. K.)

" ^"V ry r\ /
OSll Cm \\ — abcmMndMQs SB. een ^mnqcnji^a^

planten. Verg. m am tin? (htjjw

0571 2 cm w — S\icm\ SB. een stoot geven met

bet boofd, ook stooten, van een bok, een

rund, enz. en stooten op een rots, rif of

derg., van een vaartuig. — Men hoort ook wel

G) S
(Hicmw

CT^ CV n G)CY O G)CY
OSY) Cm \ ong. — asntbiiam\ ZVa. (t>tKhn xn w

asri cm \ Kw. — *?n(8*tfucrn\ SB. geweer; volg.

somm. bep. een geweer met een vuursteen.

(utSicm-naajis jager, met een geweer tot wa-
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pen.— teriarniuiirud<Mt(HTji\ spreekw . onge-

voelig zijn voor straf of harde woorden,

vooral van kinderen, wier karaMer is bedor-

ven, doordien men ze ruw heeft opgevoed en-

op at te harde wijze heeft gecorrigeerd.

ash crn\\ — £icrn\ SB. een ahz te? z ckio\ ah

voorhereiding voor het aftappen, met een

hout, gemeenlijk een stuk abnj) hout, duar

dit zeer hard is, kloppen, welk kloppen al

naar gelang de ahztiani^ dikker of dunner

is, meer of minder malen, telkens met een

tusschenruimte van twee of drie dagen, wordt

herhaald. K.

cm\ SB. staartbeen van vogels. Verg.

(T) asn OTI cm \ tqahtqcms SB. op het vallen

staan, van een boom, waarvan de wortels

bv. door een overstrooming
',

grootendeels

werden ontbloot en uit de aarde gerukt ; en

van iemands zitten, bv . op een stoel : op den

rand, zoodat men dreigt te vallen.

<nasr)cm2\\ — ^onn SB. met iets gooijen

of smijten, gooijen, ook smijten met lets

naar iemand of iets. — ^aharm»rm(mj\ iets

werpen of gooijen enz. iets wegslingeren.

OSY)2 cm\ SB. een of meer van de boven-

tanden zoo gegroeid hebben, dat ze krom

naar boven in de bovenlip staan, die er

door wordt opgeligt (K.) of wel dat ze

vooruitsteken.

OSHJ am ^Y) \ zva. (UDiKnaji^cLfn ifiniji\ ook zva

.

a

asn am cm (hi \ zie cm™Mw
> CJ SCJ

a* O *
. n

OSn cm OJJ OO \ zie cm am m\\

* CJb
sfo}

asn cm oji an 2 \ zie cmtuHn*^
s CJ

asn Cm OJI nri \ zie mrt-rrw

OSn 2 OJ Cm *>7 Ofn
fj

\\ — anivfamnnHTn/js SB.

blootliggen, open en bloot liggen, bv. van

de steenen in ten bergstroom, als het water

laag is, of van iets zooals een stuk geld, dat

op den weg ligt; enz.

asn 2 Q] cm 0/1 *">? RSW
f\

\ naam van een insekt,

een soort kever.

asn cm nn <*-# (M (Kl f) \ SB. een strontje

hebben op het oog; en van het oog (ooglid):

zijn met een klein puistje, een zoogenaamd

strontje.

asn cm am ft \\ — £1™*™/!*. SB. komen aan

de oppervlakte van het water, om te happen

of happende naar iets, dat op het water

drijft, van een visch.

a& cm ao?/)\ zie «£?*«#»

w
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asham(Knfj\ zva, ashmyup en SB. boom,

die een eindwegs door den stroom werd

meegevoerd, maar toen met een uiteinde

in den modder dringende, zich in de rivier

vastzette, in dier voege, dat zijn ander

uiteinde of boven den waterspiegel uit-

steekt of een a twee voet daaronder blijft;

voorts van een schuld: onaangezuiverd zijn

tot een bedrag van.— <™^™»™^ geraakt

zijn, stooten op een toeuggak. — iqcmnr^fs

laten staan, o betaald laten (een scJiuld)

.

fbJi(V)!v,ri^Tabhcrn(K)i(h{i/j\ wat nog te betalen

blijft, wat nog niet betaald werd van

een schuld.

OSY) am arut n\ SB. zigtbaar, van de maan,

voor Jiet eerst na donkere maan; de, den,

(de zooveelste of zooveelsie dag van de maan

of van een maand) ; datum . — m *t>

mi(rut(Kifj\ aanstaande maand; ooJc de eerste

dagen van de maand, bet begin van de

maand.

arm n\ I. SB. lang duren voordat het

zoover is of voordat het ergens aan toe is,

ook voordat men het' zoover heeft gebragt of

voordat lets af is; en van een boom, of gewas:

een langen tijd noodig bebben, bv. om

asn am

vrucht te dragen; voorts: omdat er nog zoo'n

langen tijd voordat zulks mogelijk is, moet

verloopen, geen kans op slagen hebben,

van iets; en nagenoeg zeker niet vervuld

zullen worden, van een begeerte of ver-

langen. — Ook (zva. <5^ue?\ maar niet in

de Preanger. K.) — II. obamni/j en (&iah

crr)7i^p zie Qii cm \ bij ash ah \ 11.

(1ST) am tnJ)/)\ SB. dijk, waterkeering, waar-

door, als een rivier buiten hare oevers is

getreden, het water belet wordt in de

dorpen te komen; stuw of dam in een

waterleiding, waardoor men het water dat

slechts door e'en arm zou stroomm, dwingt

ook in een ander a?'m te stroomrn

.

— fash mi

7i.i(hn/j\ zva. a_,Ti(?:ryid\\ K.) — aharnr\jjj^\ in een

zvaterleiding een asiiar\ru^ jianbrengen,

leggen.

G) nasrj am cnj) n \\ — oacm-rup, SB. door niets

getemperd met kracht neerkomen, van de

stralen der zon; met kracht, zoodat het

hard aankomt, van het gegooid ofgesmeten

worden, bv. met een steen; ook: iemand

vlak in het gezigt het zeggen. — mimi

(ihamrvijp zijn verlangen te kennen geven,

het vragen, niet regtstreeksch , maar



CO o
fort gam? iui ^

\

373

verbloemd. — Very, het volgende woord.

JI itintbncm<Tlui2(hn/i\ (Jclemtoon op 2e letter-

greep) SB. van een voet of de voeten: van

onderen aangedaan met een pijnlijke, ma-

terie houdende blaar of zwelling.

2 Oftl 2 OTU) n \\ — (Huahmru^ SB. iemand

of een die?' slaan, een slag toebrengen.

—

\ mi % (n^^\ iets, waarmee men slaat of

agen toebrengt, bv. een knuppel; ook

G) O
(Ul (HI

ZWeep. — (Hi (U i crti 2 rv) p (Hi 2 oil i <ru (Hi
/] en

an tut g oil 2 ri/KHi^ mvdsv . de eerste, waar het

is slaan, eenmaal, maar door meer dan een

jwrsoon ; de tweede, waar Itet is bij herhaling

slaan; de derde, waar dit laatste geschiedt

door meer dan een persoon.

asr) am orui n\ s. '•"!ga^ B ' acnter blijven,

terugblijven, overblijven; blijven in een

toestand; verlaten, verzaken, veronacht-

zamen, nalaten (niet langer doen); alleen

laten.— (Hii^ncmrtu}^ of <kii a>n>ii ru.i^^\

achtergelaten worden, door iemand die

Sterft.— «c/7 ru a.Ji (rua^ 6^1. (HiM een cm mi <t?; (Hi

wc-.$\ de troepen of de soldaten, die nog

leefden .— innm ihi oji in (ru (ru <?.ti \
l
-- - - - *-

Q-

'T (Lli 2 £1 2 (HI (hit

onvu ^i (m <£, \ daar moet men

verstand van liebben. — Sjarrnrujis een de/tig

woord voor iw^^ verg. aid.— a^ (ui arr am rujj

\

bij het overlijden of bij het sterven, bv.

van den vader.— iSimrum/i\ SB. o f S.

^H&ppKl/l* B* van iemand die vert/eM of

weggaat: aan iemand iets achterlaten, bv. geld,

hetzij als geschenk, hetzij opdat de achter-

blijvende daarvan kunne leven, hetzij opdat

de achterblijvende in staat zij, iets ingereed-

Jieid te hebben, als de gever terugkomt.—

(HinamiL](H)/)\ mvdsv. — hn ,iLttamtUij\ SB.

soms S. en dan ,iniy<}l j^^p B. wat iemand

achterlaat bij zijn sterven, iemands nala-

tenschap; wat een vertrekkend persoon,

bv. als geschenk, aan de achterblijvenden

laat. — tnn thn cm in 2 (hi ^\ SB. achteruitra-

ken, bij ongeluk achterblijven; niet op-

zettelijk achtergelaten. anaii ru2(Hij\ SB.

iemand of iets achterlaten, iemand verlaten,

alleen laten; iets, bv. een stuJe grond, ver-

laten, aan zich zelf overlaten, er aan

geven, laten varen. Mm omit*imp mvdsv. —

(Hii(m7U2Mi<ri(Hi{\ en sprehende van zich zelf

of van een mindere, tot een meerdere, ook

Wel <^i an (Hu (Hiti (Hi 9\ terwijl (tn mini i on,96^4

(hmcinp van een nuerdere: achterblijven, nib

eigen beweging.
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cm OW/J \ SB. een, een en dezelfde, van

een en dezelfde; iets gemeen hebben met

een artdrr. — luamiishnrnaruim/fs van twee aan-

zienlijken: met hun beiden, zonder eenig

gevolg, ergens komen, heengaan of ergens

heen op weg zijn, ook van het vechten

of worstelen van iemand met een under:

alleen, zonder door een derde te wor-

den geholpen.— ahnminjijf\ slechts een, van

het jongen Irijgen van dieren, die in den

regel meer dan een jong werpen; van dat

jong, ook van het hind in een huisgezin, zoo-

mede van de eenigste vrucht aan een boom,,

waaraan gemeenlijk meer vruchten komen,

bet (de) eenigste zijn. En van de kinderen

van iemand: zicb bepalen tot een. — U^

Cy a O a * CY a O o
iu) nsn ail 2 0J)d0i!ishmi!n,ip zva. oji oji nsu armm <wi

*J»<i£nn Reg. Tj.)

ash cm orui fl\ SB. stomp, stobbe van een

gevelden boom— w^n™/}^ van een toeng-

goel brandhout hakken.— ^^^''^

de twee verticaal geplaatste plankjes,

een aan het hoofd en een aan het voeten-

einde, van een inlandsch graf. Verg.

p G)CY
ajie-9Ji-&(hn/l\ en ash axiom*

asm cm arm 2 loo \ zie amiiim*

s
ash am aoi am \ zie cfn^w

aSY} cm OJI a \\ — dbcmiLn^\ S. iemand, een

kunstenmaker, danger van beroep, en derg, een

voorstelling laten geven, laten spelen of

dansen; de wajang laten vertoonen. Voor

(Hicm(u}ji\ als het geschiedt door een aanzien-

lijke, is (t^(tJi(thjiihham(ut/i\ B. tnaar van cm mi

v (uii\ is nev&ns oM(^7?^a)7^w\ ook2 ihi cm (U) &

azi(tJtttfnitffi(iJi(Lvi\ B. En van «n oji urn ^icn

(luitLvi of xndTn (uiom\ de badaja's laten dan-

sen, is geen S., omdat slechts de regent badaja's

er op nahoudt. Voorts ahamiup SB. iemand

laten vertellen, ook laten oi^\ ten aan-

hoore van velen; iets zoo laten vertellen,

en van velen: een of ander werk met de

armen over elkaar maar blijven zitten aan-

kijken, in plaats van er aan te beginnen.

OSin cm(UVIf]\ zie (Kr^w

ash cm 2 auia a w — ^a-m^s SB. op het

binnenvlak van de hand dragen .
—

cihnQtigfiws de kin in de hand laten

rusten. ^o™*a?*«??^n bij het aannemen

of aangeven van iets aan een meerdere den

regterarm aan o/iets beneden den elleboog

laten rusten op het komvormig gebogen

binnenvlak van de linkerhand.
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OSYI 2 cm 2 (UUI n \ SB. aan een stuk door,

onafgebroken, pal ergens blijven; zijn en

blijven, bv. gebroken .— am *>» ? ash * <™ ?
<J#J <^ N

van geen scheiden of van geen weggaan

van iets, waar men bijv. naar staat te kijken,

weten.

057? cm 2 \ SB. oploopen, waar ze zou moeten

dalen of lager worden van een waterleiding,

zoodat ket water wordt opgestopt; voorts Jig.

trotsch, hooghartig in slechten zin.

A577 crn \ I. abarh\ SB. aan de twee uiteinden

van een draagstok over den schouder dra-

gen; een vrackt zoo dragen ; en van ie>nands

Jcneveh: regts en links regt uitstaan.

—

(U(Hicrh\ iemand, die iets transporteert met

ahcrh\ bep. ooh de persoon, die den langs

de huizen verkoopenden koopman verge-

zelt en de goederen draagt fabcrf^).—

«sn(Triciwj|\ de vracht van iemand die

abcrnw—ajiashnrn (d(hnfj\ ooh een paar manden

of derg. aan een draagstok te dragen.

2. ash crn \ SB. benaming ah kunstterm voor

een hoeveelheid van 50 bossen pare.

—

aJiashcrh\ 50 bossen pare.— ayiuiash am \ hon-

derd bossen pare of l/
2 <w>^* Verg

.

II. aham\ S. ahamanjip B. iemand borg staan

voor iets; iets voor zijn rekening nemen.

ziahams (Eji (hb cm (wtp borg zijn, borg blijven.

III. ash cm \ S. <m (u <S\ B. verhinderd wor-

den; bet niet brengen tot daar waar men

moet wezen of plan had been te gaan.

—

MiashcrnajiMKTis verhinderd worden zijn

togt voort te zetten.

OSY) cm w — <&\m\ SB. goed in het gezigt

zijn, goed te zien zijn, van dezen ofdien kant;

(eenzaam, geheel geisoleerd, staan van een

boom ofm 07) w K.

)

— .& am *<n i (hn/f\ iemand bv.

een beklaagde, die zal worden ondervraagd, zoo

plaatsen, dat men hem goed in het gezigt

heeft, bv. in het midden en een weinig ver-

wijderd van de andereti.

OSY) cm W — £icrh\ (w%icrh\ mvdsv.). SB.

neerkomen, teregt komen van boven naar

beneden op iemand of iets, ooh in iets; een

veld besproeijen; voorts van een zeJcer bedrag:

ten goede komen aan iemand; ooh nog: d:gt-

slaan, neerslaan van een wjB*™r voor vallen,

neerslaan van de plank er van; ene indelijk zva.

QQtnriaap zamentreffen met een tijd of tijd-

Stip. — wicrii«J)ni{(Ui\ zie <ui*r)ftoi\\ an ah

(8ic^jicrvi^\ ongelijk krijgen, in het ongelijk
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gesteld worden . — iki cm <ui (ui <m ^ i>? ? pi <m \ i?##

i*& cfatf men doet of te doen hrijgt : overeen-

stemmen of in overeenstemming zijn met

de positie, die men inneemt; en van hoofd-

letters, sommige tocorden of uibdrukkingen

enz. in een geschrift of brief: geplaatst of

gebruikt worden daar waar het behoort;

eindelijk: (doen, krijgen, te doen krijgen wat

hem past in zijn positie. K.) — ^nabncrh\

geraakt, getroffen door iets dat neerkomt.—

M«w,K»)^a|\ iets of iemand naar beneden

werpen, neerwerpen uit de hoogte. —

(M(niMWMimtMq\ zich neerwerpen op of m

iets, van een hoogte. — M^/fmA,?^^^ of

an n i am in i ah tfn gtnn^n^ hetz. Van Velen.

QSY] cm \ zie ^niEi^-t^fmjw

*/ %>

asn 2 o/l cm w — ah g^ Tii \ SB. gebogen staan

of bggen met het achterste omhoog;

staan, zooals men staat bij het pareplanten,

namelijk geheel gebukt; voorts: op den kop

staan van een jlesch, lodbng, waterkan en derg.

om nittelekken. — ahionahicMia^s aan iemand

het achterste toekeeren. Zoo weleens, beris-

penderwijze, van de wijze van hurken met

toekeering van den rug, dat de boersche

dessabewoner, meenende zich zeer eerbiedig

te qedragen, icel doet, ah hij een aanzien-

lijke laat voorbijgaan. — Iemand, die zijn

wereld kent, hurkt, als hij een aanzienlijke

wil laten passeren, in dier voege, dat hij

eenigzins afgewend zit van den aankomende ;

op het oogenblik dat deze hem voorbij gaat,

icendt hij daarenboven het gelaat af of ziei

voor zich.— Voorts fig. den rug toekee-

ren aan iemand, als een blijk of teeken dat

men met hem niet te doen wil hebben.

(1ST) 2 cm 2 \ SB. rug. Zie ook (j^-nmn^ _

i'm nrh 2 jm i u \ kunstterm van een weg, voor:

in het m dden opgehoogd en afloopend

naar de kanten. — *b2am2\ met den rug

gekeerd naar iemand of iets.

asri ccnri nn aj) cm n \ zie Sn^-rp,

AST) (1^1 \ zie cimih\ en (Hijj^iw— nsn rr}<ci\ mvdsv.

wri<ci(Hiji^ SB. bekend zijn, in wetenschap

zijn met iets; ook van de politie : het oog

houden op iemand. — (mi v>h *i (m mjj \ ontdekt,

gemerkt.

OSYJ dn \ SB. ra,ns, sterk, stinkend van boter, olie

en derg; ook zva. cuniuzio^p van kleeren en derg.

&SY) 2 G01 2 \ SB. naam van een uilerst klem

insekt, licht rood van kleur, dat men vindt

bij vuiltiis hoopen, ook op boomen en op vogels.
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0SY1 OTI (CI o\ SB. lang duren, een heele poos

duren, lang aanhouden, bv. voor iets plaats

Jieeft of het geval is. Verg. ashcmnu/i^

05YJ 001 P\ SB. midden, bet midden. - aS«£?o
?

x

ashazif in of op zoo ongeveer het midden;

in of op het midden. — asn m ^ «£™ ?™ \

halverwege. — kj ashing een half, een hal-

ve; de helft Van lets. — ojmatxn^n^tnaimji\

midden onder weg, onder weg. — tu^f-xn^

de middelste van drie, bv. van drie broeders

of zusters; ook benamng voor de taahoort,

die het midden houdt tusschen de a-wKiMg

tm 2 en de ^n (m un rn tzi ro ihm/j v.— £h <c?

^

*m oj ? ao

&i(hn\ zie bij tp't/,^ — (bn asn xn % im (Hi a \ halve

gulden stuk.— «£?m
?
£,?«Si\ middernacht—

<ibiitu)!(uttvi<i:t\ middag, des middags. —
|

<SaKn$\ naar het midden gaan, bv. naar het \

midden van de rivie?\ icaarin men zich be-

vindt; en kunstterm voor iets voor iemand

doen, bv. klappers plukken, tegen afstand

door dezen van de helft van hetgeen wordt

verkregen; bep. ook een stuk grond voor

iemand bewerken of het benoodigde ploeg-

vee aan iemand leenen, tegen afstand

door dezen van de helft van de opbrengst

van dat stuk grond.

OSH KTI (HI
fj

\ Jav. hand en de benedenarm

met de hand. — iisn Mush (aim /j\ zie bij <ts»*ow

(UiahamHi^ zie nhi «n i (Hi/j\\ — ojiuj asn (d(Hyj\

zva. wn^ivjiKj) miji \x — an, nn (hbaiKHi^ leuning

van een brug, ook de zijleuningen van een

stoel.— asii <i>w (uh (I?? (hi _» (cj .uj (ki N krachteloos

,

zijn krachten kwijt zijn tengevolge van

ouderdom of ziekte. Verg. bij ^/^w _

&it<HKKa<mjiK krachteloos zijn, geen krachten

hebben, uitgeput zijn. — ohxn^nionnim^

zich geweld aandoen bv. om iets vol te

houden of te doen; zich vermannen.

osy) ori aoi (Hi n \ ihi^Kump zie

en im*shcYYi nvy^

Ki&niMtrjiHi ?\ daam. anjj
r>itLU(miniKi^\ zich

schandvlekken door het plegen van bedrog

o/ontrouw.— II. ^8TN SB. staren van een

stervende; ook benaming voor een kindje, ah

het drie maanden oud is.

OSY) (CI nj \ SB. sein, dat gestagen wordt; bv.

op een bekken.

(1ST} Q£fl (Ml n \ (thKnnjin\ zie op iJ)g rr)<HTti\

(&H Cd 2 Of] (U) P \ zva . tu<r£iasn\ maar in de

Preanger is het woord ongebruikelijk.

(ISYI (12? (tU) (% en nsn(cirvi\ zie fnasnimi^ — nsrica

OSY! «S7 (HI fj \ zie tsnvriw

(15Y7 &31 \ SB. I, run isti (in \ zva. «-» '^

G)cy
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<rSi of (£n<&<™^ zie 00k ay/jtvmw - <HiazxwiJI\

Si(mrvi\ etlSi«naSi\ zie<nasnoai\VOOrts abzasm

i

aa/ienwrL'^*^ bij asm on
/f

\ en zie OOlc fl,J)'?gp

<Q2(3^2 w SixntrSis ook zva . ®i *# »"» -^* —

mmo^ /«».

—

ojo Soemedang zva. ajiihm

ayi\ maar volg Beg, Tj. zva. <m*m»* Zie beide

})ij t&l USD w

afr) COlcn(tn\ ook (asn <&«!«*>> K.) SB. midden

op den dag, net midden van den dag.—

ah benaming van dat gedeelte van den dag.—

Verg. Jav. aQxntqxn\ dit laatste, volg Prof.

Kern, van aS^^ en ^xn\ of *?g^ Kw.

daglicht, dag, zon.

OJl \ een voorvoegsel. Zie de grammatica.

(*J)\ 1. S. (^^?^ w B. Zie voor het gebruik,

hieronder.) een voorzetsel voor eigennamen

en voor benamingen van personen; ook, maar

dan SB. voor namen van dieren. — Zoo

wordt oS gevoegd voor eigennamen en bena-

mingen van personen, \e in de plaats van

den een of anderen titel, hetzij omdat die

personen geen titel hebben, hetzij omdat men

dien niet toil geven; 2e voor iemands naam,

als men met minackting of met afkeer

van hem spreekt ; 3e voor de benaming die

men als scheldwoord, een mensch of dier

scheldende, bezigt; 4e plaatst men dit voor-

zetsel, schrijvende aan of sprekende tot een

kind of kleinkind, en eens gekheid willende

maken, voor de benaming van bloedverwant-

schap, waarmee men zicJi noemt, en ein-

delijk 5e wordt het in de dorpen of in

het algemeen onder de lagere standen ook

gevoegd voor wasi*? en ^p~^ liefkozend

sprekend van of tot een kind. Voor namen

van dieren, zooals paarden, honden, katten

enz. voegt men slechts o3\ sprekende van het

dier.— <LjMp wordt gevoegd, sprekende tot

een meerdere van iemand, vooreerst voor de

eigennamen van hen die geen titel hebben.

Voorts gebruikt men het, schrijvende of spre-

kende tot een meerdere en zieh zelf of een

mindere {minder in rang als depersoon aan

wien men schrijft of tot wien men spreekt)

noemende, (a.) in plaats van den titel, die

gevoerd wordt krachtens geboorte of stand,

(b.) voegt mm het voorzetsel voor de bena-
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ming van bloedverwantschap of door huwelijk

geboren betrekkivg, waarmede men zich of

zoo'n minders noemt of aanduidt. — ojiG^a

mj\ en (iA(HTj}6^im\ zie 6-sa/niw —

II. £i\ toeroep, scheldenderwijze, om zijn

afkeurinq, ontevredenheid, afkeer enz. uit te

druhhen; ook is het de toeroep, waarmee men

een hond wegjaagt. — Bit oji\ toordtdikwijls

tsjie of cliie uitgesproken.

III. &\ voorvoegsel, met beJmlp waarvan

wordt gevormd een werhcoord met subjectief-

objectieven zin. Zie de grammatica.

(Mo\ I SB. wet tig, omclat aan geen der

relgieuse voorschriften werd te kort ge-

daan, van Jiet gebed, van vasten, trouwen enz.

ook wettig afgedaan, van een koop; en met

half gedwongen, maar uit vrijen wil, van

geven (Ar. ^saoV— iri.^^^inin,^ Pass. &n

(Ki^hQi^p iets wettig of geoorloofd ma-

* ken; een man of een vrouw geoorloofd maken

door de ceremonie van liet huwelijk, van

den priester gezegd.

II. Kw. zva. ojim^w

(MP\ SB. gunst, genade, liefde.— 6^™3<n

genegenheid of liefde koesteren voor iemand,

liefderijk 0/ goedgunstig gezind zipi jegens

iemand; hem gunstig genegen zijn; ook lief-

derijk, genadig, van God. ^6^*™^ en

mi6^kaj)^\ Pass.— 6-t*T)oS{\ mvdsv.— ctaum

<»3{n I. begunstigde lieveling, gunsteling.—

//. zie (^n^ncKi^w — (ui!Kj)^iunihn/f\ en oejioji^

a O • o Q
Yll On il \ Zie "7 KY) W <~T) \\ — IE1 (KjI q !K7)2 (hf) 1 \ Zie (CYt OSY) ?

Kiqw - £i.un(3^Aa?n\ iemand, een bepaald

persoon of bepaalde personeu lieven, lief-

hebben; met iemand begaan zijn, te

doen hebben. — S^M^iunaajis naam van

een toovergebed om verliefd te maken.

—

S-b» £1 ? mi J?* an *3 2 (l,ti Mji \ naam van een too-

vergebed, om iemand goedgunstig gestemd

te doen zijn.

—

miLikjmj (of wtnatonjj^

S-zAaJiii-nanp het tOOVergebed <j^*^<l/t?^\

over iets bv. een spijs, uitspreken.— *n

6^^£)^(uri^i(hnfl\ Jietz. — (L^a'amQ^MtcLatui-rvi

x>nxm\ stank voor dank krijgen.

en (9JJ P \ Ar. <±sj<£> titel van een aanzienlijk

Arabier, maar in de Preanger geeft men

dezen titel gemeenlijk aan ieder Arabier,

terwijl men het icoord r^imji er voor

voegt.

9J1 (§ SX2 \\ — jofldSw \ SB. aanaarden, digt-

werpen, ophoogen, dempen. ^jd^i-n^x

hetz.
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OJl2(§ ~&k2\ ZVa. <n^ii,U}\ van (Uinni\ (n(KTi(iKd

en tntcniLLiiMjiw Verg . (Hngtruiasn/iw

fa/1 S *~Z#\\ (ktji6-za\ zie OJ11MW

OJf S ~&k(lSY) n\ SB. droog van een rivierbed-

ding of terrein; niet meer vloeijen, niet

langer naar buiten komen, van bloed.

(Hyj(3^insn(K}jj\ een sawah droogleggen ; een

viper laten leegloopen, droogmaken

.

(hnjj(3^k(itudihnjl\ het water geheel doen weg-

loopen; asn^MMG^Hismthnarium ?\ noff niet

geheel weggeloopen, i?a» het water. —

aj) asn ffv7/)(3-b*«i» 2 (M/itui <tji ?(kj) lE/iai (hi q \ en die UW

tranen droogt, van Godgezegd.— nmajis^&ton

*r^\ zeer dorstig zijn, vergaan van dorst.

Verg. (unruxm^n^nj en &n(un<ui z (hi /j\ dit

laatste bij 00k ununw

<^ ,-^ on . o
(hJi 2 (J *^& 2 OTLfl [\ \ zva . fatS^Ataxajib^ccKHi

/}
\

ooJc zva. (HMmmai^iw Verg . a<'n fa ax/y^

MgsSltru/iG^* S(Hi/j\ pijn of een benauwd

onaangenaam gevoel in de maagstreek

hebben, bv. door het eten van onrijpe vruchten.

) (§ ~&k arm n \ ziQJJ (§ ~&k OTUI fl \ zie <mo w,| vs

CM KM \ 1. SB. gedicht, Ar.jjbUt. — //. SB.

schepnet, waarbij men onderscheidt de ajtmn

(ui^yis de ojiam not 2 <n am en de (p&i^ Met de

eerstgenoemde soort wordt veelal gevischt door

vrouwen, de tioeede gebrnikt men visschende

in een diepte, en deze heeft tot dat einde een

10 of 15 voet langen steel; de derde wordt

gebruiht, terwijl men vischt, gezeten in een

bootje.— (Hyj(im\ vischvangen, vissclien met

een sai'r, ooh met een ajakkan.

QJ1 2 (EH dSY)
fj
W (irnfaixrnasnj\ SB. weer

opgewekt zijn, van een hwaal of ziekte,

die men kwijt teas. — Verg. wm?^ Verb,

en Bijv.

(Kl (UYI (ISY)
/f\ een SOOrt Si <ta z nm/js (JaV . (uncut

w;j\ Mai. pelesit llg. Tj.); maar volgens

anderen is het een zeer schuwe woudvogel. Men

meent dat de wtmasnti de metamorphose is

van een als maagd gestorven huwbaar meisje,

en dat nil steeds roept ojixmasnjp, Ditlaat-

Sie VOOr (M **) (unji \\

OJ} nzn (Win \ I. getuige, bloedgetuige Ar.

j^gxlj.— (Hi^ri(ij}jj\ SB. echtscheiding gaan

vragen, wegens kwaadwillige verlatjng,

van een vrouw. Maar de man moet 7 maan-

den weggeweest zijn, voor dat zij den eisch

han instellen; als hij op zee ging, eenjaar.—

Verg. (hkhw^aw — (UKHixmanji of (pajicuini

xmnjt^\ \e het geld, op zijn hoogst een

gulden koper, dat de vrouw die aaxma^
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bij de kaoem, bij wijze van kosten* moet

betalen. Verg. m

m

<un J*w— 2e het geld, op

zijn hoogst drie gulden koper, dat hij die

iemand had gestagen, of uitgescholden,

vroeger, bij wijze van boete, door het int.

bestuur opgelegd, moest betalen, als ver-

goeding of wel tot betering van schade

in eer en goeden naam geleden ; ook werden

zoo genoemd de 50 duiten, die de klager

moest betalen, bij bet instellen van zijn

eisch. — 3e de 50 duiten, die vroeger,bi]

verkoop van paarden, buffels en runderen,

kooper en verkooper, ieder voor de helft,

als belasting bij den djaksa o/zijn verte-

genwoordiger moesten brengen. Verg.

(iji CM dm ^a\ en iutEi2<b,ii2\i— 4e de kosten van

een procedure. — ziarixmwthn^ iemand

aangeven, omdat hij (den klager) schold of

sloeg.— <»» ? <ui >L> aj)(hn(crTi aoi nn^ \ daar zal men

mij niets om maken, in een uitdrukking,

ZOOals bijv . deze : (f.i ? <o nv> (ui aa xm iJicHi,) 6^a, irfiJ
CxJ N U) -'

a

//. SB. een soort groote bamboezen mand,

van boven rond en van onderen vierkant.

Vier onderling verbonden en aan de mand

bevestigde planktjes dienen als voet.

S
(9JJ QCJ \ /. l¥}J)<jp\ zi# ofjiinnaari ihii^\ bij <£»<tl»^

<hhi\\— 11. ojiaz(tp\ IMjnttps Kl K1 !CJ'~n(Hl^\ (EHOJI(C)\

/ . a a' , ..

enz. zie i?^'?* o-j) nrj ieji (in ^ \ zie nithJi(Kn^tiun\ oij

nwiKnyw — 111. M(t7j\ SB. het eten in de

vasten tegen drie ure 'snachts. Jav. M(un\

of aji<un\ Ar . >a3T\aju — Verg . i^twriw

(hJI (Cp (hW/j\ SB. het bulsel van matwerk,

waarin de soeoek die in dekampawordt

uitgeperst, is besloten. Rg.

(hJt (vn (HDfj
w — m^^nv 8B - ,iets zooals

water, koffij, rijst enz. scheppen uit een vjadah.

(Hpi op Mil xjii \ water scheppen, van een vaartuig.

0-j) (101 (KYI n \ naam van een katjangsoort, waar-

van de boonen in den grond zitten. Men

maakt er olie van, ooJc worden ze geroost of

gehraden gegeten. — Zie ook tni^w

&J) (VTI OEfl f\ \ en -im 2 x:n 2m a:j ,^\ zie (U tot (tJi \\

OJ1 001 \ SB. hutje op een sawah of hoema.

Rust het op vier bamboezen stijleyi, en is het

zoo hoog van den grond, dat men een ladder

noodig heeft, om er in te komen, dan noemt

men zod'n hutje wel aji.p/naajn\\ Een m<cj

dient als wachthuis, terioijl het gewas te veld

staat, en gedurende het oogsten, als berg-

plaats voor de pare. — <KiojnvfxnMjf\ lets

dat den vorm heeft van een saoeng; ook
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de tent over een reiswagen. Zie ook oa^

(*JJ0Z)\ SB. paddestoel, die uit den grond

opschiet. Verg. www

QJ) £-*\ en wric-s zie mnnrftctw

(Ml ^^P \ naam van eeu boomsoort uit welks bast

de inlander o. a. papier bereidt.

en (Kfl &-^ (L/l fl en ^ tqjic-^iiz (hn/l n zie n\ <tm «-" irtij \\

faj) &-^ \ SB
.
mm e~o wyi N zva -

L - r} ,/C77 Va ^l

en (ui2iut(^fxnim/i\ gezamenlijk, te zamen,

met elkaar; met betrekking tot het bestrijden

van de onkosten van liet een of under of van

het bewerken van lets, sluit het in, dat ieders

aandeel niet vooruit wordt bepaald.

(T)faJl&^\ SB. hooge koperen pot, waarin de

in de (3^i3^nu^imjj\ besloten rijst wordt

gestoomd.

(Tf (Ml <*J> \ klanknabootsend woordje voor het

vallen, neervallen van rijst \hxm <lw m/A,

katjang en derg. die gestort of uitgestort wor-

den , — (rjanni^ met het ^eluid van ^^?^>\

vallen.

OfJ 9JI QJI (ISYI 1 \ zie */m *•" 2 tonjj w

OJI (trn \ I. SB. vragend voornaamicoord van per-

SOnen: wie? 00k zva. ajitunajnun\i — (Kjixjnajtxms

al w je# — Mt,n<K.i<unMzasitE>i\ al wie mensch

is; d. i. ieder menseh.— iu bejim ^axj» oji xamj

(tqjIfciniiK^^ oome, wie is oome, wat oome's

naam aangaat? d. i. oome, hoe is oome's

naam. — Mcune^asH wie is dat? ook, en dan

dikwijls zamengetrokken tot ojie-asn\ wie is

daar? voor wie is dat daar?— mo^m^m^ *

voor mmm ni(nor)itn$\ hoe is je naam ?—

II. Jav. met, alsmede, in opschriften van

brieven.

OsJj (urj (Hi
ff

\ iKpyjirapjs SB. op het hoofd

dragen. — ^^/^//*a/^^7 N hooge waarde

hechten aan lets.— ^f^ffl^^g*™!^^

•V}™^ fid- een piwoeroele hoogelijk appre-

cieren; ook zva. wmrKiincm^p met betr. tot

een bevel. — tHn^ramwp fig.
in eerbiedigen

dank en ze op hoogen prijs stellefjd ge-

accepteerd worden, van een gift, ^n^irn^

eu (UKiajntajs zie aJirjuiww f,

|
L/7^^^/

N

nokbalk. — HV}^ °f ^|^*3r (
voor

het ongebr. ^^^^^^ betiteling van

iemand, die tot de waits {zie on?^ geacht

wordt te behooren : Zijn Heiligheid. —

ftJiiE^un^js zie gSIw/is cok zva. o^m/I^ a enb

zoomede <^%^l^M 2
°S!/P - 7^ in

l

M ^ini *™ ~^ x

BL. in eerbiedige beantwoording van Uw

vraag mogodienen. -^^^^g^^r zva"
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(Knvi<u)j(Hi^^)(Hii-zA\ maar nog ivat hooger

.

ajj^cLnianiQitK^ BL. Uw toorn treffe mij,

ik beken dien te hebben verdiend; eig.

ik zeg soemoehoen op Uw toornen. —

ajnimp in aniwoord op den mondelingtn last van

o
een zeer aanzienlijk persoon. — PM^V^ISS/^^

soemoelioen zeggen op lets; zooals U beveelt

zeggen op een last; genoegen nemen met

iefo, dat wordt gezegd, voorgesteld, bepaald

enz. door een meerdere. — aSt vui ^an.'i^

(Ki2(Hii\ B. VOOr Ob?i trhQ en (FjI iin \ zie dit bij ten
(H}j *->•'' «(J<fcL-

OTU) O /) w

QJ) (Lm \ SB. e-.inj>aji<fin\ tOOVerkunst. asntni

Of; (J

(SuSn of (*n °<h e~ nyi (Si <un \ toovenaar , duivels-

kunstenaar, ook wel voor goochelaar. —

(Ar. sihr.)

faJ)2(L/T12\ 0/ ct,m?(w^\ SB. alombekend,

vermaard. — Verg. o^^w

Q *
(Ml (UH 2 (fj

<r^l \ zie tuntrj'-nvi

(*J1 OJYj (U) fl \ SB. gekeel toegewijd zijn, met

toewijding; geheel leven voor iets (Ar. ^ybj

zoehd, devotie, toewijding Jav. Walk.)

(tJ)CUY)(W) OSY) n\ SB. getuigenis, belijdenis

Ar . 8^LfLuJ . tun aw (Eif oji tun aoi asn
7 \ zie bij

tmn iru (EJt ? w

(W) (Lm ccn asn n\ SB. vriend; de vrienden

van den profeet. Ar. fiOVjxwo

(Ml Q/1(UYI\ SB. razen, van water. — rerg.

(ir) am 2 iru mil N ^/ 7C1 rvl
1 €M aD) >7 2 ^tlA

xN

(Wl (LOJ \ SB. slagtand, van een varken, tijger,

hond
1

enz. ook van een boeta; ook de haken

van een paard. — a.pSituh\ kunslterm van de

pare op de kweekbedding, als ze begint te

o
ontkiemen. Verg. ^ (£?

'T7'^//
N en *i^fagw\\

arifaJl (HI fj\ SB. Boll. cent. — ^/ipi-b^^p

van onkosten op liet een of ander : gerekend

worden bij centen, d. i. te zamen nog geen

gulden bedragen; voorts van liet koopen of

verkoopen van iets : bij de cent.

C^ O CY O O
(hJl 2 (HI 2 \ SB. VUUI* . — ff^-n tm ?m 2 <*.n >i ffoi rm oo>

3^\ spreekw. 'voor: boos, boos zijn, ver-

gramd zijn.

(Ul (HI \ zie a~i\ 1.

&j] (Hi \ SB. onbezocht, sdiaarsch bezocht, een-

_ o o
zaam van een plaats. — Verg. ^^ "^

en <cn&\\ — ftS<Ki<»~^ in (uit) een hoekje

en uit bet gezigt.

QJl 2 (HI \ Kw. bond. (Skr. soena, een hond.)

(Ml 2 (HI 2 \ SB. bezield zijn met een warm

reikhalzend verlangen om hem (haar)

terug te zien; niet kunnen scheiden van
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een geliefd voorwerp ; zich niet kunnen ver-

zadigen aan het gezigt van een geliefdpersoon

bij het wederzien; zich verlustigen in het

elkander aanschouwen, na gesclieiden te zijn

geiceest; naar het bezit smachtend, dweepen

met lets. — oji ? oji 2 an ? t:> anj \ zich verlustigen

in het zien of in het bij zijn van een of

meer geliefde vooriverpen; ook, van twee of

meer personen: in elkander te zien o/inel-

kan ders bij zijn . — Si mim ?am\ een gelie fd

persoon, 00k een lci?id, aanhalen. — a£im£t<th<8t

dji<Kn<K.-ii(Mg\ niet willen weten van iemand.

(Ml (HI dJ) (Ml ft \ zie iKirKimjfw

(Ml en (HI (HI ft \ of iugvf<*j)!iJ<riMQy)s SB. maan-

dag (Jr. (^<XS\\ (i:l£!<rjanananp zie bij

MHwiiw — iHjjjrjdntHiu i(uip tapa doen door

\s maandags en des donderdags te vasten.—

*k(iji 1*1*1 iKiMtrjiiu *j(Zyi(K)i(ir^/j\ over de tong

gaan, van iemand.

(Ml (HI (HI ft \ of * f^^wp zie ondtr M^l^^

(Ml (HI (HI (HI ft \ naam van een boom, een soort

kastartje (Castanea Argentea Rg.).— oLniui^aji

™i3f2/l
y kastanje. — <w> a? oji an an iHyfy naam

van een pisangsoort

.

(Ml (HI (HI (KYI 2 (Ul ft\ ^n^idoi^anabiKylitu^

zie (unandt^tjjw

Q
(Ml (HI (KYI \ eigemi. ((Masrjijani\ of aJidsrfijacn^

in verb. farxnimw eig. van den zoon van

Satyadjid, neef zwager en bestend'ige medgezel

van Kresna (Skr. Sdtyaki. Jav. Wdbh.)

Q O
(Ml (HI 2 (UI2 <W/J \ SB. het zoogenaamde

haasje *van een geslagt beest.

q a o a o a O(Ml (HI CT7 OJUI 2 (HI ft \ of aJicKian°iw2anji\ SB.

anders nooit; dat gebeurt anders nooit.

Q *
(Ml (HI CUI 071 (HI ft \ zie kkuiw

(Ml (HI (KYI ft \ (zamentrekking van ki en 6^*an

™,A SB. bloedverwant; in den vocatief 00k

Vl'iend ! maar dan gew. amm an ani/j \\ — qji an ani

yiaiu bloedverwanten en vrienden ; stam-

genoten; in den vocatief 00k vrienden!

(Ml (HI (KYI ft \ naam van een onbeJcend dier.—

Volg . het Jav. Wdbk . zou het misschien de

tapir zijn. Mai. tanoea.

(Ml (Hi OSYI ft\ SB. goed of verdienstelijk

om te doen, maar het nalaten is niet

strafbaar; niet strikt noodzakelijk ; oolc

voor eigen genoegen van een handeling

of verrigting, van een of under werk of

werhzaamlieden; geoorloofd, met het oog op

het goede doel, dat er mee wordt beoogd

of er door wordt bereikt, van een overigens

ongeoorloofde handeling, bv. ah men daardoor
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vrede kan stichten, van het zich bedienen van

een leugen (&xuj).— wjim «sw m/j\ #. jh™<&

asnan/fs en m^/ikm^n i?. iemand besnijden.

Vera. ccudfiajioji^ajniKiijw — ay tui (iji tmm (isn/j \

het mes, dat bij de besnijdenis wordt

gebruikt.

draaijen is, dekt men het muntstuh met een horn

of lets dergelijks digt, waarna wordt geraden

OJI (HI (Kl f)\ L zva. xmnrSr placenta.- II. SB.

bruin, terwijl bet bloed door de huid

been scbijnend aan de bruine kleur een

rose tint geeft, van iemand. ajMfrivtizmjs

zva m (hi an (8) a<i v> — njn(i^i(Ki(Hi!Hifj\ zie bij mi

cuidw f.*rngm<ihtK'iia<m/i\ een varieteit van kur-

kema. Eg).

(Ml (HI (Hl\ SB. aanzienlijke in een dorp; t. w.

iem. die, strikt genomen behoort tot de volks-

Jclasse, maar om de een of ander reden

geacht wordt daarboven te staan . Een zeker

aantal van dergelijke personen vindt men in

ieder dorp (Skr. santdna, familie, geslacht.

Jav. Wbdk).

(hJi (HI \ SB. gebarsten. gespleten van iets, zoo-

als bv. een draagstok,

(Ml (HI \ SB. naam van een spel, dat gespeeld

wordt met een cent of duit, aan de munt-

zijde met /calk bestrefcen en die men laat

ronddraaijen . Onderwijl het aan het rond-

wat boven zal komen te liggen. Ook mm de

benaming van een soort kleine tol, voorzien van

cijfers, tvaarmee zeker hazardspel wordt ge-

speeld. - oUaji:hi r
nimjf\ iets wat een naboot-

sing is en gebruikt wordt bij wijze van

sintir; zoo maken kinderen icel van een djambe-

of moentjang vrucht een soort sintir, met

welke sisintirran ze vervolgens spelen.

(Ml I (HI \ SB. priesterleerling; ook: iemand, die al

de godsdienstige verrigtingen, die de Islam

voorschrijft, met nauwgezetheid vervult,

bidt, vast, enz., in 't kort, die uit eigen be-

weging alles doet, wat de priester gehouden

is te doen; van daar ook voor: een fijue, een

vrome.— (WKunCcmaap priesterscbool .
—

lEiajivjCantmjp de priesterschool bezoeken.

QJ) I (H) 2 (KYI [) \\ - <fy(£}t*™p 8B
-
iets weg"

knippen, door een knip met den vinger

doen wegvliegen of verwijderen; iemand een

knip met den vinger geven, bv. op de hand;

dit laatste doet men wel, bij wijze van spel-

letje, elkander beurt om beurt.

QJ12 l(H12(nJi tf\\ — <gJI'(™f
,rW S£

-
zm '

^(mncmcrrijiw K. (nyontrol, to fight at, to
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spring towards, to bustle up to. Rg.) —

aqnzCfKiitnjicH^p met den snoet o/bekaan-

stooten, om het te kennen te geven, van

een hond, een makke geit en derg., bv. als

het die?' eten toil hebben.

(Ml (HI 2 (KYI fj \\ — ¥}J\$? 2Uyi s 8B. happen,

opliappen, van een visch; en bijten van een

slang . Rg

.

(Ml (HI (HH fi \\ — ahh(Kiiuvj\ SB. iemand aan-

loeijen, van een badak; aanbrullen van een

tijger; een grom geven van een wild var-

ken; fig. iemand toegrauwen, toesnauwen;

hem toebijten.— <m ?p <un J*/*-? <*o?^> bij herha-

ling toegrauwen, enz. grauwen en snau-

wen . — *.n riji ?nj)an tin 2 (mi nsn of)\ over en weer

elkaar enz. — 6-^^10.^1 am tn(vt\ <tpnji^aj)2

<kd ^a(ki Mi&j) asm (hi n\ spreekw.: bii het werk of
a^b Co (HO <~Jf * J J

als je het een of ander verrigt, moet je niet

t te hard van stal loopen, anders mogt het

eens gaan zooals met den badak, die met

een vervaarlijk geloei aan komt zetten,

maar gauw afgemat is.

Q
(Ml (HI 2 (HYI fl \ naam van een boom, waarvan

de bast, met waroe en djamboe blaren tot een

thee afgetrokken, wordt aangewend tegen buik-

ziekte. (Laurus Malabarus).

(Ml (HI 2 (Ml \ SB. een overvloed bezitten van

have en goed; en van iemands handel of han-

deldrijven: op groote schaal, bep. omdat zijn

handelsgoederen veel zijn. Voorts van het

Gouvernement: magtig en sterk, omdat het

beschikt over magt van soldaten, schepen, goe-

deren enz. Verde?' van menschen: forsch van

uitzigt; maar ook stevig, hecht, sterk, van

iets, zoo als de poot van een ronde tafel, van een

dam, van een pager en derg. — Mndelijk nog:

soms zva. a-jasntrt (Skr . santdsa genoegen,

vermaak; maar santosana ook sterkend,

vertroostend. Jav. Wdbk.).— *<ri(uimzajifyaji\

of ihoiiKiam^i^nn/ts zekerheid, securiteit.

(Ml (HI 2 MJ) 2 \ zva. ^n?^-m\

. . O a(Ml (HI ttJI f)\\, iKir)(KH(ui !U/i\ zie bij ami arn \ I.

(Tl (Hi am fj\ SB. ijzeren knip of stap,(Ml

waarmee men ratten en muizen vangt.

C"^ Q*
(Ml (HI \ SB. soort buisje, het wordt van voren,

op de wijze van een overhemd, met een rij

knoopjes gesloien.

Q *
(Ml (Hl\ SB. het bekleedsel, het hulsel van de

astf,

klapperbloem ; men maakt er lonten (Mai. tali

api) van; voo?*ts: het hulsel van de zich pas

gezet hebbende klappervrucht

.

(Ml 01 (HI (Ml /I \ zie <nwan cits oa^ en (nji <wi mji*
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(Mi (l-CI Q>JI *yi \ en tutmm ah Mia* zie mmti^

0v7 <W (HI (Uf \ m ifot«? Tjimdjoer zva. y^w X.

(M (Ml \\— »qjj(hn\ SB. tegen iets, zooals een

kussen, rustende of zittende, en met de

beenen regt uitgestrekt en aaneengesloteo,

van het slapen van een kraamvrouw gedurende

de eerste 40 dagen na haar bevalling .
—

MttqnpnS-iAiHTjp benaming van een speciaal

soort bank, namelijk van zoo een waarop

men slaapt met njanda; maar zvUhe ban

ken zijn slechts hij de loogere standen in

i

gebruik.
j

j

Q . !

(Wi (HI \\ /. SB. gewricht, van het lichaam. Verg.
|

CJ \

(unKijw— 21. xmajiaji(m\ ook genoemd naar het
\

schijnt tKn(h)Kiimas))\ benaming van zekere

slechts voor de ingewijden verstaanbare taal,

en toaarvan het geheim bestaat in het op een

bepaalde wijze verwissselen der letters. —

(hj)ap\ Ktv. Jav. geheim.

(MJ (hfi \ SB, naam van het westelijk gedeelte

van het eiland Java; Soendasch.— (bntm^aji

m\ de Soendalanden, dwz. dot gedeelte van

Java, waar het Soendasch de landstaal is;

ook zoo in onderscheiding van de Javaansche

landen. (U(^^i(hij\ hetz. — ap^nnjitta Soen-

<M*m de Soendasche taal.— ^wi^s^n

lets in het Soendasch overbrengen, vertalen.

0v/?2 0<72P\\

—

(KYiQipz^cunan/i, SB. zonder
CJ '

CJ

ophouden bestormd worden, bv . door

gasten; ook onophoudelijk bezocht worden

door ziekten, kwalen, rampen, enz

.

faJlfrflw — ^P1/ 8B- °P iemand afkomen,
Coy

aanrennen of afstuiven om aantevallen, van

een hond, een varken enz. Verg . .o'))?^? wi| w

(Ml (Kl \ SB. uitdrukkmg of gezegde, om,
Coy

op min of meer bedekte wijze, iemand

of iets te beteekenen of op iemand of

iets te wijzen; zinspeling, toespeling

;

steek onder water. — 3?i<HHKa<&i^i\ brom-
C\)

men, pruttelen, steken onder water ge-

ven, enz. daarbij het woord niet rigtende

tot hem tegen wien men het heeft, maar tot

een derde daar tegenwoordig. - A^^-n^v

een toespeling of zinspeling maken ; ziri-

spelen, een steek geven; een sindir zijn

op iemand of iets; met een sindir iets

zeggen van iemand of iets. — adx^Sini(mjt\

zva. (£im\ ook sindirs bezigen; zingen,

daarbij zich bedienend^ van sindirs, en

van zingen: met het bezigen van sindirs.

danees. Verg. ap-hcmtms bij °rnm\\ — xmaji (9Ji 2 (Ml <rY) \ SB. een lange bamboe, waarin
' Co/
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hier en daar openingen zijn gemaakt, en

die, als de wind er in speelt, geluid geeft.

((ujap ryi\ en ajtap^\ Kw . Jav. Wdbk.)

i£iojit(Hi°i\ naan van een distrikb in het

Bandoengsche.

(Ml (HI (KYI fl \ SB. pollepel - Verg. ^Mtniwnp*

OJj (Kl (hfn fl \ SB. te laag, van lets, zoodat

men er tegen stoot, bv. van een zolder, ofwel

van een deuropening, omdat men tegen den

boven drempel soort; enz.

en (*Jl (HI 2 (KYI ft\ SB. eetlepel. — V^qj 9

unj6-*im\ troffel . — Verg .
wpy™/j ^

(W) (91(H) (HTi orui \ SB. het tijdstip waarop

de booze geesten begirmen rond te waren;

t . w t omstreeks zonsondergang of even daarna.

Verg. ajicunaji\ bij (w?iw|\ 4.

dJi (HI (iSrj/)\ SB. mi

m

<m asn aa i>\ ook wel tuoji

CJ <u( ^^^
(hKvnM^ slechte verstandhouding, onaan-

genaamheden, bisbilles.

OJl (HI OSTl fj \\ — (H^masnj^s SB. in brand

steken, branden; ook een kanon of hntge-

weer afvuren.

OJJ(Hl orui
fj\

SB. ontuchtige vrouw, hoer.—

(Kjj(in<rv)(&(zjyi\ naam van een bloem, Polijanthes

tuberosa.

(Ml (HI arm fl \ SB. met het hoofd raken aan

l)CJb cJf

dat, waar men zich onder bevindto/ waar

men onder door moet; voorts van iets, dat

men bezwaarlijk een ander stand kan geven:

in aanraking komen zoodat het niet vooruit

kan (wel achteruit) met dat, waar het onder

of onder door moet; bv. van een rijtuig,

met het dak van de hods, waar men het onder

toil schuiven. — tH^mru/j^ met het hoofd

stooten tegen iets, dat te laag is of te laag

hangt; van iets, dat gedragen wordt: stooten

tegen dat, bijv. een hanglamp, waar men het

onder door draagt; van een rijtuig: met de

kap in aanraking komen met iets, bv. met

de dakhedekking van de schuur, waar het ry'tuig

langs goat; en ng^ui<ruj\\ jig. iemand, word

een meerdere, herinneren wat hij vroeger

beloofde of zeide te zullen doen, bv. door

op eerbiedige wijze te vragen: gaat het door,

dat XI enz.— {^vj
l

CK1 rL '

-

1 (mmsn\ tusschen

beide komen met een opmerking of vraag,

rakende iets dat reeds werd genoemd of

besproken

.

(*J1(H)\ (Jav. aj>anrh\ kleeding in een algemeenen

CJ
u '

zin) SB. ojiahdjixnatap deksel en voedsel,

kost en kleeren. —
^Iffi

™t8 te dra&en

. a

hebben, lijden, ondergaan enz. — l

>gJ|ff)
(lJ,
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<t?j^>\ zich moeten schamen, omdat men deed

wot niet goed is. — (HyjohmMp met betrek-

kinq tot menschen: zva. xnm ,u) asm (hi n\ Voorts:*
abb ~<<

een losloopend die?; zooals bv. een petard

\

opvangen, als politiemaatregel.

(Kl (HI W— ^^ 8B' uggen °f staan aan

(yxJ

iemands zijde, van lets.— ognafi^ndtmjis iets

naast zich hebben staan o/liggen; en van

een stuk grond'. liggen aan een water.

Q * .O
9J1 (HI \ zie 6-&-1 (u*?(hi/}\ en m <*» ~» nn — <htjim^ *

CJ
s ^'°

(HI /I \ Zie fa 2 (M 2 (HI 2 Ml /l \ blj 6-i* 2 (LA 2 (HI
/j

\\

qjj (Hi \\ — iHi,i(hh\ SB. iemand een handje helpen

met dragen, door een gedeelte overtenemen.

(Ml (HI \ 8B- ^et toestel waarin de grassnijder

ffC/l

zijn gras pakt en transporteert; twee van

bamboelatten vervaardigde, en door middel

van een insgelijks bamboezen draagstok ver-

bonden, geraamten, bestaande zoo'n geraamte

uit twee, van boven tegen den draagstok aange-

bonden, maar van onderen van elkaar staande,

een latje houdt ze van elkaar, — omgekeerde

gelijkbeenige driehoeken. Binncn die geraam-

ten wordt het gras opgestapeld, in dier voege,

dot ze van onderen, dwz. van af de toppen

der driehoeken, waarop het geheel staat, tot

boven aan toe volgepakt zijn.

(Kfl 2 (HI 2 W — (Ki/j2(Hii\ zie ojkei^ukw/j^

CxJ

QJ1 (HI (l& (HI
/f
\ zie miokmji*

Q * a
(Kl (HI \ zie .-m/o^iw

o
(Ml (HI

/J
2 \ en geio. i&tniii SB. 1. betiteling

van het zoontje van een Eui'opeaan: jonge

heer; 2. inlandsch kind, liplap.

Q
QJ) (HI 2 (£SI

fj
\ naam van een zangwijze.

(Kl (HI orn \ naam van een palmboomsoort.

Pinanga coronata. Eg.

(hJI 2 (HI am \ SB. gepast vrijmoedig; onbe-

scbroomd.

(hJi (Hi \ SB. tevreden, vergenoegd, welbeha-

gelijk; redelijk, omdat beterschap intrad,

van een zieke ; van werk, vooral van dienst-

werk: matig zijn, zoodat iemand niet steeds

overkropt met werk is. — Xi ah (li nti hi \

welgemoed. — lunkmhxnari^ genoegen,

tevredenlieid, voldoening van begeerten,

welbehagen
;
gemak . — (Het <hum ah «^ imp

r a CY O » 77 -iryo
in (3-za.tKl(M <ru !H-n ^a.asn hhm or) it? (Hifl\ at. I/O.

Gesch. van Abdoerahman en Abdoerahim, is

daar gebruikt, zooals het dikivijls gebezigd

wordt door een aanzienlijk inlander, bv. een

regent, in het opschrift van een Maleischen

brief, gerigt aan een Europeaan, lager in rang

als hij.)— (H)/i(Hiiung(Hijj\ aan iemand (hum
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Maxim,} toebrengen, veroorzaken, bv. van

een zoon aan den voder, door hem te assisteren

in het werk.

QJ1 (HI \ zie xrmcun\ J,

Q <u *
(Ml (Kl on (Ml \ zie tCicni^w

(UJ QJ) \ SB. rein, zuiver; en van God: heilig.

—

(Kw. "^^.fn\ Skr. sjoetji. — Jav. WdbJc.)

(Kl 2 0J) \ zie (Ejiasn\ en zie aldaar ook </..7?<m?0o>\

zoomede dat laatste bij iui^insnw

/0n/I\ /. (Jav. ^n Kw. schoon, schoonheid,

luister; Zijn (of Haar) Doorluchtigheid; en

eig. van de gemalhi van Batara— Wisnoe. Skr.

sjri. — Jav. Wdbh.) eigenn. van de Javaan-

sche Ceres ; ieder Soendanees kent haar onder

den naam van anjnrn^j)\ of (hn/j{^j)\ en de

Javaan noemt haar ^^w^w — Maar

ook 2.
(
^3 naar het schijnt in zamenstel-

lingen zva. Si\ gedachte die men op iets

heeft; ook oogmerk, doel. Jav. JVdbk.)

\&lcea9z%$i\ SB. het huis waar de regent

dagelijks zit, en waar hij de personen die

bij hem komen, ontvangt, maar wat niet

zijn eigenlijk woonhuis is. Verg. (ukkimi aS> \

en zie ook antcnamji* — II. [n^\ SB. kamp

gelijk op, onbeslist.

(KJ\ en 6~y»<M\ ong . — a»j'r>^\ in het Bui-

S

tenzorgsche ZVa. xnamicrntn^^riw K. aocut

(hhnon^ SB. de pit van een palita op-

halen; een lamp opdraaijen; een stuk hout,

dat gedeeltelijk reeds is verbrand, maar

waarvan het onverbrande gedeelte door de

vlammen niet kan worden bereikt , verder

in het vuur schuiven. — Verg. mnjMi

tfvT^N dat volg . K. in het Buitenzorgsclfe

ook nog gebezigd wordt voor : een slapend

kind, dat van het kussentje afzakte, hooger

op schuiven.

(M2\ I. Kw. onder, onderdoen.— (3^<iLn\ SB.

kunstterm voor verliezende zijn, het onder-

spit beginnen te delven, van een haan in het

gevecht.— Het tegenovergestelde is (U)orn(wyjw

iaiMd<yi(hnji\ maar slechts in geschriften gelr.

is ZVa. e-rntruifVi

II. 0Ji2\ SB. voor den dag komen, voor

den dag gebragt worden om vervolgens te

worden gepresenteerd, ook toegeschoven

worden van dat, waarop men iemand onthaalt;

eelwaren, rookgerij enz. Voorts, maar dan

gewoonlijk onverlaalbaar: redewoorije voor

het aangeboden worden, en wel om het toe-

schuiven af te beelden, van dat, waarop men

iemand onthaalt. Ook bevelenderwijze wordt
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(K12 gebezigd, en gewoonlijk <ui*\ k^\ ah hetgeen

uangegeven of toegehouden moet worden of wel

wat voor den dag gebragt en gepresenteerd moet

worden een veelheid is. Nog bezigt men ^n \

als redewoord voor ^iok\ het is dan onver-

taalbaar.— Eindelijk, en het is zoo gebruikt een

afkorting van a^n^m bezigt men ^n\ vooral

bevelenderwijze, voor vooruitschuiven, voort-

duwen, enz. ook voor vooruitlielpen van een

rijtuig, waarvan de paardm onwillig zijn, of

wel dat tegen een Jtoogte op moet, waar de

paardeu het niet tegen op kunnen trekken; enz.

&J) *^7 \ SB. en gen. (uriurjcBi^mn^ Zva. \fiincn

fci^Ari^r)6^kasr^/}\\ Ar. sjara''.

a
<M °T? \ SB. smaak i. d. z. van dat woord als

men zegt; dat geeft den smaak er aan of daar

is geen smaak aan, en derg. Mi in sommige

streken ook zva. -n<ui\ H. smaak. Voortszva.

*~n(ut\ I. — (Ki -r) (3^0. (Ei (Kin \ oji ^kutkuu (EJin \ 01 n*i

*rnvj)aj)ji\ amis— haseum — o/kesed achtig

van smaak. — wriariam<E>i.^i\ naamvaneen

djampe, waarvan de tooverkracht of bepaalde

eigenschap fo«s»M^^ is, op gemakkelijke

wijze vervulling te doen erlangen van allerlei

wenschen of begeerten, ook vlug te doen arbeiden

of werken. — Volg. het Jav. Wdbk. om-m |

Kw. en 0. a. zva. m,w|\\ [Skr. sdra, het beste,

de essence van iets).

(M ^1. \ SB. nagenoeg gelijk, bijna niet ver-

schillen, bv. van iemands stem en die van een

ander, of van ticee letters, bv. van de oji en m\

die iemand schreef, enz.

QJ1 OTj
<ryj \ zie <rj <L7> cu ^? y w ;k 1 rn > ) (K )i ruiw (Lhi da,]

\

zie •n.inmw (Li Kin^-n (tti chij\ I. Zie OJlder <nun

c^j.iaw 2. is het een mooi woord voor <3~&oji

00 \ begraafplaats.

(Ml 2
c">7 \ S. en P. ni rj n& \ B. (van een meerdere)

lachen. Om te beteekenen van een meerdere,

schik hebben; lang en smakelijk lachen,

omdat hij er zoo'n pleizier in heeft, bezigt men

<u\i run isri ni tm^\ of crn tF.i 1* mi mi mim m/jw — thn

£ai r?iiM<mp S. nrn
i

rE.i-&\ B. lachende, al

lachende, laclien. — mjji^g^ihQiimp s.

xncrti(E\ak^manjl\ B. iemand uitlachen, om

iemand lachen. — (St£it$t<i£ntQiaaji\ s.

nrnrEi&aftitwtiHyi^ B. belachelijk. — (&£n

*>

>

(til

z

(hip S . (Si cm zik (ti 2 chr^ij \ B . om te

lachen, te lachen. — ,^?^?-m ^i^Qz^i

1

:iu<HTff\ en wriiEi&k . mvdsv. Zie ook bij am uiw

<>7 \ /. SB. naam van de eerste maand van

het Mohammedaansche jaar (Ar. Majwi£

de lOde dag van de maand Moeharam).
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77. M(Ki-n\ SB. geschaafd, geschramd,

opengereten, bv. van de hand door het schuren

lungs een slecJd bewerkt siuk hout. Zva.

ffoi (uicm tniji\ maar voo?' gekwetst, door het

loopen op slecM gelegde a* ni <ui % \ hezigt men

bij voorkeiir tr» ipiw

(Kf)
cyi \ (Jav.) ong. ajiajin^ SB. de manen van

een paard.—M^M^pn de lange haren op

den nek van een bok of geit.

<n OJi T? 2 \ I. naam van een ottersoort (Intra

Leptonyx. Rg.— Mai. andjing ajar. Reg. Tj.).

II. Mai. zeker toestel van staketsels en

netten in het water aangebragt, om viscli

te vangen.

(W) 2 cyi \ S. chi((tn \ B. (van een aanzie?ilijke of

meerdere) geluid, stem. a-uml^M,^ geluid

kunnen geven, in 62.2 ion
? (of (unihnz\ (uum

6^*ani\ en in M2^i6^ (fn 2 *~n v van iemand ge-

zead. — Zie ook (h.)2 wfuianiw

(9JJ 2
0J

<rn \ SB. avond, 'savonds. — mm*

M^r|-n^ de tijd van circa vier uur na den

middag (of zooals sommigen dien ruimer

nemen: van af na den middag) tot zons-

ondergan^*. — ^??/n rr>^??w<-n\ cmstreeks

vier of vijf uur of wat later; ook omstreeks

zeven uur of half acht 's avonds; laat in

den avond. — M^-nTio?^.-^ of o-Jitiq^mcn

ojjitm(Ki/i\ morgen avond. — o/w^oimm

(LKK^^ivj-ns zaterdag, omstreeks 4 uur

na den middag, bv. zal Jiij komen. Verg.

(tji2(3i\ en m (imam-Pi (uiy\\

(faJ)9\ ong. — 6-^*(<M?\ daarn. <l»i^j?\ SB. zich

overgeven aan Gods welbehagen; zich met

gelatenheid onderwerpen aan zijn lot of

aan hetgeen het zal zijn. — ifcru^^^

voor iemand, die zoo gezind is. — *-» :^<^?

a?i
i

'ri\ OOk (F.i(M^hi2(KVin\ ZVa. G-ta^^w —

(3^,M?^i2(Hie-\ geef het maar op God ver-

trouwend Hem over. — wG^im^mum^

ik geef de zaak op God vertrouwend, en aan

zijn wil mij onderwerpend, Hem over.

—

ifdiQ^i^ zie aldaar.

/M^P\ 7. zva. m*q?\ van een djampe. —

77. SB. iets, zooals een stuk hout o/takken,

die op het water drijven, hetzij door den

stroom wordende meegevoerd, hetzij ergens

in den wal vastgeraakt. Volg. Reg. Tj.

ook zva. TiMn vuil, vuilnis. Jav. oji-^^

ook van vuiligheid op den grond. Als het

Maleisch geeft de Regent sampah, (vuilnis;

puin; em., voorts Bat. Mai.: vuil dat op

het water drijft. P.).
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(iJKn^n P \ SB. bedaard, zacht, zachtmoeJig,

lankmoedig, zachtaardig. Grondv. *p>?\

en zie ook aid.

(iJi
<ryi P \ ong.— £?<£»-" ? *^<^ &#• overgeven,

overdragen, en Renaming van het geschenk,

dat de bruidegom of zijn ouders eenpaar dagen

voor de voltrekking van het huwelijk geven

>'

) o
dan de bruidofaan haar ouders. — an^ri^um

wijl\ lets of iemand in handen of ter be-

schikking stellen van iemand, overdragen,

overgeven aan iemand; ook, en dan S.

een vrouw verstooten. ^^^^n is het B.

woord, en deze actieve vorm (zie ^'hojmJ

wordt ook gebruikt. — Verg. ^\ en <^^?

anj\ en OOk ^{tJi^itJiirjitLi^w

<£/? 2 (Ul 2 P \ SB. het betel of sirihblad .
—^

irutQuug^ hetsteeltjevanzoo'nblad. Verg.

a a

(W) CY1?\ zie <unnji\ en aldaar ook agj^ rn^\\

(Si^rt^iuiarKUtajijjs zie bij (M/'-p

(Ml cyi P \ Aw. en Jav. zva. ojtuuii^w— m ^? -n^un

^^ sirihbakje, het bakje voor de sirih.

en (Ml CY) P \ SB. benaming voor de bangsal,

die men soms nog vindt in (rfumajm oji
j\ en

m IUH UK 2 w

0n/>-2 *"n 2 P\ ong. — wimj'hi^ SB. hulp

vragen, door iemand goederen aantebie-

den te koop of in pand ; maar ook en

wel zoo gew. in ruil te^en ^*p> of ^(un

mi (M,p\— ^7,1 zi,n
rm^ Wa (hnj \ iets, bij wij ze

van hulp, die men van hem vraagt, om

aan rijst te komen, iemand te koop — in

ru il — f in pand aanbieden, in het voor

laatste geval, tegen ryst.— (Kn^u-m^iym?^?

.urtc^iuauja-L^ spreekw. zich als het ware

opzettelijk in het ongeluk storten, door

iemand te gaan bestrijden, die verreweg

magtiger of sterker is. — Zie over ^(m?

ni 2 ^ volg. het Jav. Wdbk. Kio.-- no. 222,

hi. 117 Jav. Zam. II. dl.

OJI (nnri (§ ^frasYi.i \ /. of ^^ si^-ns^*

isn/l\ SB. de voorschriften of instellingen

van den godsdienst (Jr. 'dx^jji^. Verg.

II. SB. zva. <u.v.ri«snii\ en -n <*-»> voorkomen,

uiterlijke.— Voorts ^^-n^asnN ook zva.

am mi (ki w Vera . m *& »*• w

Qj)m <£^\ zie kic^\

(hfi(m\ SB. aangenaam, pleizierig, omdat

alles wat hinderde of onaangenaam was,

werd te niet gedaan of verwijderd ; bevrijd

van alle zorgen en beslommeringen, een
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aangenaam leven hebben (Skr. sjirna, ver-

woest, verwelkt, vervallen.— Jav. m<m\

verdwijnen, verloren gaan; verdwenen, ge-

delgd, enz.) — arjijimai'ngan.p het iewand ge-

makkelijk of aangenaam maken.— (Sfnm

^g^nvftm^ het zich enz. bv . door het te

verrigten werh op een midermans schouders te

schuiven . — mim ioi i on ^? <x,? ^\ het verdriet

of de zorgen verdrijven, verjagen.

(Ml o/j
<rY) (HI fj \ naam van een boom (Cedrela

Febrifuya. Rg.). De bast wordt als genees-

middel aangewend.

(ndJI aim (HI
fj

\ of rfM^M^-yian^ SB. over-

geven, overdragen.— 7^7^g"jr iemand

lets overdragen, overgeven, overhandigen

;

iem . de ben rt geven . — ??> tuia-.h .km -nm 77 t>

<hn(HTji(3^i(Lii2(Hi\ nu is het jouw beurt;

zoo zegt men bijv. fdj liet nembang . Verg.

bij (Ktiiruw— rj Mr/iy^ tin i lhi,p iemand of lets

overgeven, overdragen aan iemand, in han-

den stellen van iemand; iemand plaatsen of

stellen in de gevangenis.— ajurinrr^nnrtpranas

overdragt, overgave.— ^xv^^^^^^n

van zijn post aftreden; het beheer dat

men voert, of de betrekking die men

vervult, neerleggen, aan een ander over-

geven
.— ^ noo trj^ariji^ îeiz ' maar wa^ ^00"

gei\ en zoo van een vorst: de regering neerleg-

gen .
— Zie ooh cuie-.?\ en verg . «.h ? (un 2 7^1,1 w

(^12 0^^1 (H7fj \ ong.— ™,p*/ ncmp S. 0049$

*Ct\ B. een zvapen dragen in den gordel

of in den buikband. — ^j-m^-ncmp anjj

^
»fn ,rvi

\ mvdsv .— ^jjjd^nnicittn^ enz. iemand

een wapcn steken in gordel of buikband.—

Maar de act. vorm wordt zelden gebruikt.

(Vini(Hl\ SB. Christen, Christelijk, van het

4r. ^^S^aoS— Verg, m&ivw

W *"*? M? \ (in het Buitenzorgsche zva. vnisn^

Rg. K.) Zie arn^v^ II.

I

t^7
J

ni
Ssr)

asr7
jP

SB ~ haveloos, door de

kleeren slordig aan 't lijf te hebben zit-

ten; en van iemands <?.3 m&i°i: met (genoemd

kleedingstuk) zoo om hebben, dat het

minder laag hangt als ter plaatse gebrui-

kelijk is.

CM ni (HI 2 CM (I \ SB. uitstel bv. van beta-

ling. Bv. (tn/imi tin z an ^*-n chiim^ w

^ <7
^ r^/i^

~~ ^M^ffi ^' °* e ^P mroePen

van iemand; assistentie vragen aan iemand.

aDTiMOMf Bass. — (t>mx:niandJtojiniiH7

'V1™P geen hulp of assistentie, als die

hem gevraagd wordt, willen verleenen.
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qji ^n or) (hn, wOTI Qfl
j

W

—

"^1^*1^ SB. leunen tegen
\

(Ml (U) 2 (IS) 2 P \ ^i^?^^*;^*™^ enz.

iets.— MM^nrjM.rua-n^ leunen, «w de leuning

van iets, bv. van eenstoel.— <?^p7 ^ ,W7 ,ll? <*™ \

leunen, staan te leunen tegen iets.

(Tj (M 01*^1 01 (HI CIST)/} \ naam. van een vogel-

soort, een soort r^rjunmip maar Jdeiner;

(Psittacus galgulas)

.

Q Q Q
OJjni(Hl (njtjj \\ _ j^^^^n SB. van een

mensch ook van een dier, bv. van een hond:

met een vaart komen toeloopen; afstuiven

op ieniand.— (njj i&i _ ? am <z^ imnmw riyi \ uiterst

snel loopen, hv. van een hagedis. — .?3.?3

^rifiitryianp ergens, bv. in een /earner, rond-

loopen van een dier, zooals een muis.

(Mini (to 2 arn/}\\— (UM-nvmcmp SB. ont-

moeten, tegenkomen, aankomende van tegen-

overgestelde Jcanten.

(M2 0inm (hn\\ — ^2^-nnhx SB. over den
Cry

schouder dragen aan een koord of riem,

op de wijze zooals men bv. wel een geweer

draagt ; d.w.z. altijd zoo, dat ketgeen men

draagt regt naar beneden hangt, naast de

borst of langs de henp.

Q
CM

wr)aini\v Zie <M ot *m\

(M(UJ2ni\ zie £??^ NN

<

Vi
cy

]i
(H
^JI^

~~ tfni^ zie its**

(^ninicEyi\ zie „3^^ N bij IEll^
(M(nnini\ z

'

ie T , Lw,„

(JWI (KYI ft \ klanknabootsend woordje voor schu-

ren van een vaartuig, over den grond of over

een steen, die op den bodem van liet water

ligt. — (i^tuii j^my) tj\ of M(twS*Miiji\ Jietz

.

herhaaldelijk

.

a a
(Mini

(KY)fi\ 1. SB. wangunstig, afgunstig

zijn op iemand. aJin'r, (hv cmp hetz. Jjiqji

°
} '1

£1*?JI
S wangunst voeden; ontevreden

zijn, omdat een ander meer krijgt. Verg.

id da toy) w — II. SB. (IV on^imtKTi asn ^n \ of m

^o^%-n(Hnxmiriz\ slechts een ding meed hij,

o/.slechts van een zaak onthield hij zich,

en dat was.

(*JJ ni (hcrj fj \ SB. juichen
,

jubelen , luid

schreeuwen.— (tJiajpmat oaj^\ hetz. aanhou-

dend of* bij herhaling

.

— x7n^(Kjj(Knn1 (trnitnn\ al

juichende, al schreeuwende.— ^/j^^^n

iemand of iets toejuicben; juichen om

iemand, bv. omdat hij meuvelde.

wn
(hJi nj ctcn \ zie www

anj \ SB. de vliegende witte mier. ' (M09ikw ast)
ft

\ SB. met gelijk op deelen
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van den boedel, van het scheiden van zijn

echtgenoot. Fm {in het Buitenzorgsche : gelij-

kelijk van amen am w K.) Ar . doJ> vCu

QJI CUI2 (HY) ^fk% (KYIn \ SB. aangedaan zyn

met een gevoel als of er stof of steentjes

in zitten, van de oogen.

QJ) IT) (KY) (UU) \ of ^w«au\ «aa;# m# £<?ra

vrucht (Annonna squamosa. Rg .).

QJ10SY)\ ook £?*>-» \ &Z?. en daarbij, met, zoo-

mede, en, en ook.

0^ £S>? \ &&. begnipen, begrip liebben i?a» i^s

(Skr. sjroeti, gehoor; wat men hoort; nieuws;

oor, de Weda's, heilige schrift. — Jav.

>jhi(b7i\ of oji(i3>\ behoedzaam, met voor-

zorg. Jav. Wdbk.) - nmmm \ door iemand

doorzien worden, welke de motieven zijn

van iemand of lets of wel wat de portee

is van iets. — xn ^h <l>?* *,n % tm^^ */»* \ zie bij

a a

(Mlm OSYJ n \ I. SB. middel, hulpmiddel;

middelen benoodigd voor iets; benoodigde

gelden; ter beschikking staande middelen

of hulpmiddelen, die nevens asntinKwrw

(3^kru^\ behooren te worden aangewend;

van daar ook wel voor geneesmiddel .— 2. SB.

voorwaarde, beding, vereischte, conditie

Ar. Lvwj. 3. SB. zwaar geladen, diep

geladen. Verg. 6jkanaujj^ I. en zie ook

(tm cm a^i/i \\— 4. benaming voor ieder, die

tot de kaoem behoort, maar niet voor den

aji cun ow w

QJ1 CT? OSY7 ,1\ zie oi^n asriji^ en aFn.tutaJijf\\ abn^)

. 7 .. a O
(i£tij\ zie UIJ ^ntun^/jW MinnrKtnji en aqjini

ajnan/i\ zie bij a^r~n(i^i>p\

faJI (U) OSY)
fj\

in het Buitenzorgsche zva. ojim

crryi\ (2.) Rg. K.— arpiMtisiys SB.iets zooals

den verkoop van een zaak verbieden, door een

gebod beperken.— ^ luji asnp knoop, dien

men legt in iets, zooals bijv. het touw

waaraan een dier met den hals staat ge-

bonden, opdat de lus zich niet zal kunnen

dicrttrekken. — <£,i£jiajinsti(m/i\ in zoo'ntouw

zoo'n knoop leggen.

(Ml (Y) ^H RSYI
fl W — ^l'j *?^ osyi N daar7i. «? ay.

ajtzaasn^ SB. opium rooken.

(£}) nri OSY)fj\ SB. tuit, bv. van een trekpot;

voorts S. met ieji^i^ en (jo*m *snj\ x Re9- %?•)

B. zoomede ninixnar^y als fatsoenlijk tcoord

:

het marinelijk lid, de roede; ook, maar dan

SB. voor dat lid van dieren.— m^'^^°

(bi2(HT/i\ zie bij ajmamisnjiw

m asn f}\ I. SB. hoofdstuk van den koran
&jj ni asn /)

^
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Ar. 5>oaxi.— II. S. ox-m^s #. een

geschreven iets; brief, briefje.— ^-p«^r

spa. wruMp maar het is verouderd. —

brief schrijven aan iemand.— «f»%l™*™Jl"

SB. telegram.— G^uj^p?*^ m^» van

een bamboesoort.

OJ}2 <^l2(lsn [}\ SB. straal van de zon; ook

van goud, verguldsel, edelgestemten en van

mm us voorts jig. van menschen zva. ^^^^

<Si cm ast] w — $1™^ SB
-
iets

->

dat hemild

of verontreinigd werd, afwasschen, bv .
een

herd, dat door een Jiond werd afgelikt. Verg.

(*jjniasrf\ SB. Manilla sigaar; Europesche

sigaar. Verg. <v*^™1 en '"'*>'»**— Oo/c

benaming van een gebak zooals de semprong,

maar tot een dun rolletje opgerold.

QJ) (T)^n 0/1 (M P \ 1 . zva. G^-ki^o ooji w 2. SB.

(gul, rojaal tegenover gasten, zoodat men

een bezoeker niet op een droogje laat zitten.

Beg. Tj.) Verg. xmi^^™*

(MdJKKIfl\ Europ. SB. sergeant.

(U)m (*J1 OSYJ n\ naam van een ™^t soort.

afglijden van de 6^.(cna^^A»n/j\ ook, bv. van

een kind: daar uit glijden, en van een slapende:

afglijden van het hoofdkussen. Verg. bij ^\

(Li g ni

i

m 2 inn q en (Eintin^jw

0>J) (U) \ zva. wtio\ en met ajKuiuh er nevens,

SB. geheel, alles, in alien deele (Skr sarwa).

^7ojj,iji(i^c^!tm/i\ tot alles gewillig. — mm

owTn?^h in alien deele gemeen of

slecht, van Metren, werlc enz.

(M)nj(U)\ of ^^ S. ^.ttix j&. gelijk; ge-

lijkelijk; gelijk van gedaante, soort ofkleur.—

7iMW7i.uii)M:M\ een vorst is ook een

-> men sell .— ml1
)^ *-"> 6<z*-mtji \ iemand gel ijk wor-

den of zijn, ten opzigte van lets.— ^^'

iu?it j,i
/
n S. arUj™ '^ ?

*2JI
N ^ *

™mand ge^
J
^~

stellen met of evenzoo beliandelen ah

iemand anders; iemand of iets vergelijken

met iemand of iets anders; de uitgestrektheid

van twee stukken grond gelijkmaken.

OJ) nri2(n (U) P \ en wmvjMMn^ zie> nnn^ tenjs

(^^o (Km a w — ^ni ,K"'7N SB ' door het

water schieten, onder water door schieten,

van een visch; het water doorklieven van

een prauic, die vaart lieeft; ook (schrokken,

binnenzwelgen, zooals een hond dat kan

doen. K.)
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/(M (IJ} (U) OTUi fj \ f Q^iwru^ zca. «oi.tl-#»o\\ Ar.

JJ^^J*— Maar in sommige streken benoemt

de Jcleine man met (MMvinj/fs een korte, en

met (tj)7u>(ia\ een lange brock.

(M) 2 (VI 2 (U) 2 arU)
fj

\\ -— (Kj}i2M2<i^rvyi^ SB.

zich met geweld een doortogt banen;

met Diet te weerstane kracht zich storten

op de vijanden.

ori (Ml oi ni en (ut arm n \ zm . g^^owp en

zoo ooh: voor ieder een paar woorden ten

beste hebben.

a
(Ml *7 01 (Ul (tJI \ SB. (tsri uh aqnm rn vt d% \ JUWe-

lier, diamantslijper.

a o
(*J) ^1 ffVf \ naam van een aapsoort.

OJtni arm (Hrjjj \ SB. dwarslat, dwarslatten,

van bamboe, in een ruitvormiggevlochten,

bamboezen pager; ook wel eens nevens wz

-man^ voor boom van een paardestal.

(Ml *Y1 2 01 anj) OSY) n \ naam van een rivier-

viscli. Eg.

a
(*JJ

ni arm (EJ)n \\ _ yjj^^^p SB. iemand

een veeg over zijn gezigt geven, met de

hand of met den bal van den voet; in het

laatste geval voegt men er ^?j><&?^?^?^pm

acliter .

gebruikt om daar iets op te leggen; ook

iets, onverschilUg wat, een zakdoek, drooge

bladen of derg., dat men bv. uitspreidt om

er vervolgens op te gaan zitten; worts het-

geen men gebruikt of nuttigt om zich

te ontnuchteren. — Miwnmjw)^ onder

iets, hv. onder de kleeren in een koffer, iets

bv. een doek, leggen ; ook zich ontnuchteren,

bv. met ?'ijst. — mmm t) <u

^

m \ ook van

iemands zitten: op, of wsl met, bv. drooge

djatibladm, onder zich.

MM Mj) ^ — SB. er in dringen, t. w. in

dat icaarop ze werd gestort, van een vloeistof;

voorts: in den grond dringen, wegzakken

in den grond, van regenwater of besproei-

jingsioater.

a
(Mini aj)jj\ SB. houten dakpan, ze is plat

en wordt vastgebonden; ook wel stukje

gespleten bamboe, van de lengte van

een dakpan, bamboezen dakpan. Verg

.

asn,t^iiLrt,i:n/i\\

0v/? *T7 (Uljj\K —. Majimajiji^ SB. iets wat men

a
(WIOJi (U)jj\ SB. het bovennatuurlijk ver-

mogen van iemand om een ander te doen

mslapen. — i^^iEji^jKmnajKUfis tooverformu-

lier, om iemat.d te doen in slaap vallen.—

^ruMMiyis de elmoe, die iemand in staat
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stelt een ander te doen inslapen, wanneer

men dat verlangt. o^m^x ^fo.

frjjnriaj) fj\ SB. ondergang, ondergaan van

de zon , oo& tww die maan. — (mnTiajin\

varen j» j'm. raw een geest; ook zva.

(&1 TU ^j \\ K77 KJ "ITj (Ui _ ? IT)M .-? (VV CK1 ^ \ beZC"

ten. Voorts nin>j(L»,p overeenstemmen, in

overeenstemming zijn met lets; passen;

de geschikte of juiste persoon zijn voor

lets; passen bij iemand; harmonieeren .

—

™t'
r
lSoJ™^ ™ts m overeenstemming bren-

g'en met lets anders; wi iv,n arm % mn an <i in

overeenstemming brengen, met elkaar doen

stemmen ; door op te merken waar over-

eenstemming is, een fzbel toepassen op

{emanate daden of ivijze van handelen.

Q Or.(M OJ) OJ)\ zie MtSiw

Q O
(M (UI 2 (U) 2 (hCI

f\
\ naam van een honing voorl-

brengende bijensoort Eg. A.

(*Jl2nri2aji2 asr)
fj

\ SB. van iemand of van

zijn Ujf kippevel krijgen van de koude.

&A <rY) (UJ \ en aq/jniiCixna-n/j- zva. njiiri.Ci^ en

**4
!
Tf (UJ\ SB. baak, baken, om de rigting van

een aan te leggen weg aan te dmden; merk-

teeken van in bezitneming tot ontginning,

cp een onontgonnen of tot den toestand van

<^f/uj.\ woest, teruggeheerd terrein. — ^fn(L
i

(H)w/)\ een ?oeg uitbakenen; een nog onont-

gonnen of tot den toestand van icoest terug-

gekeerd terrcin voorzien van merkteekenen

van in bezitnemiDg tot ontginning, veelal

door Jiier en daar van boven een his te leggen

in de kasb of ivel door stokken of bamboe's

waar men van boven een bos bladen ofgras aan

heeft vastgebonden, in den grond te steken. —

Verg . *. > <n ^> mi /j \ /.

(hJl nri (UJ n \\ — (Ky)n>ii,np SB. een dier, bv

.

een paard, dat in de weide loopt, zonder zich

er om te bekreunen of de eigenaar het

goed vindt, voor eenig gebruik of voor

iemand om het tijdelijk te gebruiken,

op eigen g'ezag, nemen ; iemand, die niet

werd ge'incitetrd, maar meenemen naar een

feest. — Zoo iemand zegt dan tot den gast-

heer, bij icijze van verontschiddiging omdat

7iij zoo maar meckomt: urn\ru <&i

%

mh% oil

2

oj> t

rn mi q imi(K) cn t,jie-.(tni i:n &u ? ;i:n .1577 w — un aj)
rn an 1 \

voorts van iemands sterven: (a) aan de

heerscheiide epidemie; en (b) terwijl zijn

gedacliten afgedwaald waren, d. w. z.

dat ze met bepaald waren bij Allah en



o

bij diens profeet. Verg .
m»^^ e» ^

(Ml 2 (U12(Wlf)^ — agqzwcizijp SB. steken

1

wi» een bij, een wesp. enz. — oa^m*'?^

angel. 2fo m verg. hij fo^wnsnji*

(Mini(Ulfj\ SB. ebbe. Verg. ^^^^;^^

ff9 (M en CT1 <Wlfl w — ,7^'7^ r?57 N SB. iemand

of lets langs den grond slepen; iets voort-

trekken

.

(Mlm (Ml \ i°a~iniizi\ zie ojhmw

(Mlm (Ul OSYJ
fj\\
— aon-nan asn.p SB. op iemand

afstuiven of toestuiven van een menscli, ook

van een hond. — Buiten de Preanger ook zva.

,v>n ^7 2 on rui an <isw
f

^
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kankerachtige ziektetoestand, vooral van

den neus; aan sarijawan lijdtn.

(Ml *"n (UVf (Ml N SB. Jcunsterm voor het geld

dat door hem, die zal gaan tandakken,

als betaling wordt gegeven aan de dan-

smeid.

(Ml 2 (fl
<r*7 (LM v\ — ^?*/^^ SB. omkijken,

omzien, een blik achter zich \verpen;het

hoofd omwendende zien naar iemand of

iets of in een rig'ting.— ^oi^wn figk

gestadig met zijn gedachten zijn, bij hem

(haar) of bij hen, die achterbleven

.

QJinr>(EJ)f}\ en "pp*™^ zw ^£T ~~ 34

tjo^x SB. iefobegieten', bloemen of planten

O.
en (Ml (VI <TKnW <tf*7

fj
N ma • "i '^ff^/P

(Ml 2 nri 2(U12 aSTIfl\ SB. as?iaJi2-m^i«sn^

uitglijden, in dier voege dat de voet een

heel eind uitsliert. Verg. <b?,M*<7<ru<w»«snf*

<

^jf(Ul(UJ\ of ajitna^s SB. soldaat. Port.

soldado. Verg. [^a^i asn/j\\

<?5? (Cl(Ul(yClfj\ zie bij ^'»j«5P

(Ml 0£?\ een B. woord voor (uizi^amjjs het staat

op een lijn met ^^^^N

Q O . o O
(Ml <ry) &M 2 (hfl/J \ zie ^(uut^w

(MKVl'Tl d/Yl OSY1 fj \ zva. ^^-n6^(^nj\\

(Ml *§) MJI (*J> Mf) \ SB. scheurbuik, spruw;

water gevem

(Ml OJ1 2 (&1/1 \ SB. mier . — Men vindt tal van

soorten; Rg. geeft de volgende: mm»^

6^<kyi Mfj n &tuit Mj)(3^>Jn2 ruys (Si ^ » *Wu N

fl3.i>i^i«»\ £>(U2m/}*?(uoj)ji\\ Nog worden op-

gegeven : <8i a.* ? *? <w asn/i \ o3(m?(e«^«j^

-ZapM'* — <&flSflJi*g<^ slapen van een

licliaamsdeel.

(Ml (Ul (&lfj \ SB. niet helder schijnen van de

maan, ook van een licit (damar); voorts van een

spiegel, ook van een diamant of ander edelge-
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steente: dot, niet helder. r«ry. ^^^?^\

o

^./l 09 (£/? <^JIfcJlft\ SB. <HnoJ> r%<Bi^ia<n^ Ver-

ward ^ cfetf voet of de voeten in touw of

derg. Verg. urn *mi vz ?. nsn/j \ en mi^mn^2ienji\\

O . o
(Mini (&l ~! Cm ft \ Z13 (^(EJt^iamjlw

(Ml *>! (&l rJI \ zfe ^<£?~fw

a n
(Ml 2 ^H ^1 \ zva. asn«JiaJiji\ en £-«}*?

CYYI \ zie M<vtarn\\

/

1
(M CUI cm ft\ SB. nauw, te nauw, bv. van

schoenen, kleeren, een hoed, een ring enz.— 2.

niet naar binnen willen glijden, in den

keel blijven zitten vaniets. Verg. MM«sn/i*

(Mini cm/iw — <*qji°1™^ SB- traverseeren

van een paard ; liet bestaat op Java meestal

in den weg overdwars langs trippelen.—

A^>f>tM^ een paard doen traverseeren.

(Ml 2 ^1 2 cm ft \ I. SB. de boom of boomen

in een paardestal, die het paard van

achteren den uitgang beletten ; oofa sleu-

tel. Verg. cuiruiw — m/ii^i™^ uitgetrok-

ken zijn, 00k ingeschoven zijn van de so-

cy
togs. Bv. aJitnit^am^xmcmis ™*^'^'%J

^<H7
?
*m^-N zegt men wel, de sorogs vin-

dende bv. uitgetrokken, zoo dat men het niet

behoeft te doen. Voorts agjffrttamfts iets

met een sleutel sluiten. Verg. bij *Tjg™—

<mntnii<m2<m/i\ den boom of de boomen

inschuiven, er voor schuiven. — II.

wng-mcmp SB. om hem uit te noodigen,

te zijnent, te zamen te nembang of te

spelen, gaan naar iemand (naar zijn huis);

00k kunstterm, voor het door een zeker getal

jonge mannen uit een dorp, gaan naar een

ander dorp, om aldaar een gelijk getal

jonge mannen uittenoodigen tot worste-

len, op een ierrein, dat aan geen van beide

dorpen behoort.

(MJm cm \ SB. naam van een soort ikm^im\

die bij xm-rif^n-na^oo/is wordt meegevoerd.

(Ml ^1 cm (Kl \ SB. benaming van zekere fraai

uitgedoste en met geweren gewapende

personen, bij een optogt. — Verg. Jav

.

Wdbk. op c^miw •

(Ml <ri cm J* cm ft \ SB. hekwerk, tralie-

werk; de tralies voor een raam; 00k een

vlechtwerk van bamboe, dat men, sows

een heel eind onder de kroon, aanbrengt

om een klapperboom, om menschen of dieren

uit zoon boomtehouden.— ^^™-%B^T

een klapperboom, voorzien van een sarigsig;

in een kozijn of derg. tralies aanbrengen.
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a a a
(M <rn am OTL1 /) \ zva. uizMiamjjs els toestel

om visc/i te vangen.

a a
QJi cyi (IZl) fi \ SB. naam van een vischtuig, een

totebel. — cHinn^nnr^^ met een sirib vis-

Schen. — (en an asrt ^anum p ook zm mi osn 3k*9i

a a a „ a a a a adm _// nrt (iy (Eji ^i ^ of •<-•« an tut) ^mi asn _b*umi ti

<e/?^?\ spreekw. zva. ^inanasnirf^n^ en dikwijls

te vertalen met opbreken met man en

maag.

(nQJini fmtn \ SB. verblind, door den gloed

°f {/fans van lets, — /&?«s>i<n<N7)_sm xznp

verblindend.

(M 2 (tm (HI fj \ SB. tulband, zooals de Arable-

ren en hadji's dragen. Perz. jJLS vuu. —

SoOTten zipl: aJiizm(Ki/i.imoJi<&i<iui/i\ wtccnan

(uinrt \ M2o»Mg,w^\ enz.

OJ} (Uiaj (tm asnjj \ Holl. SB. servet ; ook een

lap of doek om af te vegen of af te droo-

gen. annajiirjxrniisvij^ ook w\J\M (q (im nsri anji

\

iets met een doek of derg. afvegen.

\ Zie aJi^ns en 6-s*(j3\ bij M'&ionjjw

(hJt *>? \ SB. I. veel olie verslinden, van een

palita; en door het hebben van lossen

ondergrond, het water dadelijk inslurpen,

van een sawah. — II. SB. benaming van de

smalle latten van gespleten bamboe, die op

de ™^ %gen. —III. u^n^ SB. den

regen bezweren niet te vallen, hetgeen hij,

die w?)ii<}(3^k(hnji in den regen tijd, veel-

tijds doet; t.w. door buitenshuis, onder het

branden van ^agjjanjp een zekere bede uit

te spreken. De mt^^m^ laat men

eenigen tijd buiten staan.

(W) (LA \ zie tU2i^2\ a£?» en imiuw — (k»m cl» an anp

(mihuu tat a-n/f e?i <>qj) <u ki (yn/f\ zie onder im cu

w

^^ nri V\ •— ogjj'rh SB. iets klenzen, door-

zijgen, filtreren.— uian/j^aTianj of (ui-n

(M(yajl-n\ filter; zeef, waardoor men iets zijgt.

flvfl'TfN I- SB. zakvormig overtrek voor iets;

van daar sLop voor een kmsen; ook dikwijls

benaming voor de wniZls van mannen, en

onderscheidt men dan naar de stof: wtj

(Uizaytru e/l m *nxm asu tKiy^ — wri»sh ain anjj\

handschoenen. iki -rt (wi crn unj N zie .w» iru an w

2e amitj}^ SB. verdwaald, den regten

weg kwijt, verdoold.

(Mi *yi \ (HTJI<yi\ zie <M2T*1NN

(M *Y) \ SB. aq/j^)(toidanjf\ een brief, goederen,

ook een of meer gevangenen transporteren,

met verwisseling van brengers o/geleide

op ieder distriktskoofdplaats of bij ieder

garaoett .— m «>
; ^j> t^? »mn of <m *n on *a ^ \
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sclirijft men buiten op den brief, die zoo

getransporteerd moet worden.

OJI nrj \ SB. uitspruitsel, meuw lot, lot .
—

oji -ri(C7 (mjj\ uitloopen.

Q>Jf
c
yj \ SB. <m ti <m (Si \ fiaam van een kinder-

spel; ket bestaat hierin dat twee kinderen

de voorhoofden tegen elkaar drukken, die

het eerst achteruitgaat is de verliezer.—

^tin iets schuiven, voortschuiven, voort-

duwen, kruijen.— ?34'17'70? *^/ N iets een

eindje vooruit duwen; iets zooals bv. een

hist, die te zwaar is om te hunnen worden

opgenomen, een eindje voortduwen, terwijl

een ander die vooruittreht . — ^.^ttjn naam

van een gereedschap, een op een zijkant

staande plank, voorzien von een steel, —

waarmee men vuil of het los gepatjoelde

onkruid wegschuift, of wel den grond

gelijkmaakt.

01 !W1 <rn \ zie ajiiui^\ ooh naam van de hoofd-

plaats van de residentie dmmntrj^

01OJJ aj
<ry) w — ^!Hyjrq-r)\ SB. met zijn kop

over zijde liggen, van een vlieger.

<W (M *>7 2 \ SB. schuin, van hetgeen schuin af-

gehapt of afgesneden is ; voorts op onwettige

wijze, op een wijze die het licht niet kan

lijden, verkregen; gestolen; envaniemand:

niet deugen; zich inlaten met slechte

praktijken.

(Ml 2 °>7 W — !}q/jd-ri\ S. (yqjj
ryi\ B. een weg,

grond, betreden, bewandelen, begaan; gaan,

rijden over een weg ; gaan door een bosch;

op of over iets, ooh langs een geschaard

leger, en wel van het front naar achteren of

van achteren naar het front, loopen; verder:

bedrijven, doen, plegen, verrigten, bv. iets

dat afkeuringswaardig is; ram/pen onder-

vinden; en van een visch bijten aan het aan

den hoek gestagen aas. — MUKit-h uitgevoerd,

geschied, gebeurd, verrigt; voorts vervuld

geraakt, van een wensch of verlangen, ook

overvallen, bezocht worden, getroffen wor-

den, door smart, verdriet, enz. — *o7^*ni*7i

o o
7U &» ^ji % urn ihri

f\
ZVa. anniKat-nw — nm2(M/jt r-n\

of cfnzMiKM-hs voldoening hebben verkre-

gen in het liefdesverlangen, dat men

koesterde naar iemand.

0x/l 2 *">? 2 \ m!jz-nt\ zva. ^^ *n meer g^brui-

kelijk als dat laatste voor: een rijtuig voort-

duwen .

OJI nr) (KYI \ SB. scheede van een houw-ofsteek-

wapen, maar voor de scheede van een kris,
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is xmitHitojiji meer gebruikelijk Verg . ook

(Ut (HI 2 (K71 1 \\

(a) ^{

QJI <ry) 0v/l (1ST) fj \ zie ojim asn/j w

0x/| 2 <>7 «S7 (Kl/J \
%

S. I. met (^cimSn P. ook

wel B. en itm6^kiniimj\ B. eigen.— 2. met

($<cnaS er nevens, ook dikwijls als P. en

ijrn(3^ifn(hnji\ B. zelf, van zelf, nit zich zelf,

bij zich zelf. Voor ^ni rh<m^ en \&yznia\

zelf, wordt tot versterking dikwijls j^ gevoegd.

III. met
{

&xn(3i\ P. jj|»u*nN B. alleen.

tm/j i «-r> (c? (Kyi \ S . mi 1

) <&^ >
^ B. alleen zijn

,

IV. wordt (K,uri(ci[hnij\ met *rn(j^M?w|\

B. gebezigd voor ons bezittelijk voorn. of btp.

lidwoord in bv. zij wrong liaar (de) handen.

(OJiOl (VI (n (CI \ SB. de zon

.

(hJI (KYI
fj

\ onvertaalbaar redewoord voor ^n tut

g^^!Lm(hnjj\ waardoor liet wordt gevolgd.

(Ml 2 (KYJ
fj\ I. grondv. vanMi^ia^n/jw Ziealdaar.

I I. en dan ook ^ z ^n n j
im^ n zva . asri <n^ omji w

III. klanknabootsend redewoord voor am ant
(ju

thnp en als zoodanig onvertaalbaar.— Maar

bevelenderioijze sprekend bezigt men 7iet wel

in plaats van het werkioocrd.

IV. SB. gaarne er toe overgaan om lets

te doen, als de gelegenheid zich daartoe maar

voordoet.

V. SB. af en toe, soms, soms wel; telken-

male; vaak, steeds.

VI. SB. een dikwijls onvertaalbaar rede-

woordje, waarvan in sommige gevallen de

functie schijnt te zijn een ruimen zin te geven

aan het volgende woord.

(Ml (KYJ \ SB. zak, bv. in een buisje .
— Verg.

on (U)m rrnn w

(Mi (KYJ \ Kw. SB. kern, pit, korrel, zaad-

korrel; stuk, stuks. — £> un &i as» s de pupil

Van het OOg . — m asn rm i om<3^(Ki(Kn _b*rL? (ui

im-&.iur)\ (3^<nvi(n<iJ)xm£-~(hir}(nxn) ^\ alsmede

had hij negen kinderen, allemaal meisjes.

(MI (K77 \ SB. elleboOg.— ;tJiMxn\ zva. iKimiK^p

zie bij amw/iw— a
11/)

(Kr
l^

iemand stooten met

den elleboOg. — (fi/MniSiih-n of MWiaJitHTiazhi

°)\ naam van zeker instrument, dat bij een

soort schermen wordt gebruikt, men vangt er de

slagen van de tegenpartij mee op; het is een

ijzeren vork, waarvan de middelste tand

uitsteekt boven de beide anderen. Zie ook bij

Q(kiw — MtnMiHTidafijis haak, winkel haak,

instrumenten van timmerman en metselaar.

(MJ (KYJ \ SB. genoegen, pleizier, genegen of

willig zijn tot iets; iem. behagen lets te

doen, bv. iets te ontvangen; houden van
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temand of lets; er mee genoegen nemen,

er trek of lust in hebben ; in zijn schik

zijn; pleizier hebben (Skr. soeklia). — mti

*m N mvdsv. — MM)iK)MaTH?]^\ vrijwillig;

uit eigen beweging.— ^?^^ffo?\ de wel-

willendheid inroepen of vergeving vragen

voor de fouten, die men beging of voor hetgeen

. 7 c a n G) / /.

men mi&areef. — (KJi^HniKJicrn^xmi^na^nitun of

a a O (?) ' j} 7 ° °
frjtcmqtzitHyiiumrriasm «,n \ of we I aJiamfm flgi n

zva . ^m (n't ? nn — <m <*™ "^ ^L/ ^ \ zie bij rn rw % \\

aj)(Kn(3^knSi en aJiMn(EJiM%\ zie bij 6^*(i>» en 6^*.

fisn 2%\\— aj) (hen (K7 mi 6_£* ti>n \ 8. <M »ro <M »ro f »o ^ \

B. verheugd van zin, verheugd van hart;

blij gestemd. — ^MjwniN van harte

lachen, hartelijk lachen.— ^.wj^o?\ zeer

verheugd zijn, .verheugd en blijde zijn,

juichen. — wj^n vreugde, blijdschap,

genoegen; iemands welgevallen. — om

oj)(KjKn\ zie bij 6^A.njt iujf\ en men leze aldaar:

iemands welgevallen verdienen of trach-

ten te verdienen.— *™^*o?(3^a^/\ vreugde

'enz. ooh iemands welbehagen; en hetgeen

wordt aangerigt op een feest om de feest-

vreugde te verhoogen, bv. volksspelen; amu-

sementen. — (^an% anMen aaj^\ pret hebben

of maken; feestvieren.

OJJ (KYI \ /. S. wrf <&i ~iw M,p B'. (van een aan-

zienlijke) voet, been; SB. voet van een berg;

poot van een dier, ook van een meubel.

Verg . »oi * <NTm\— ™ *rnw u) \ het pennetje

of schroefje aan de oorkrab, dat door het

oor wordt gestoken, waama het moertje er

wordt aangeschroefd.— II. m an i /, n \ SB. naam

van het schrijfteeken voor den klinker oe.—

///. Mwi-ms benaming voor zes oewang

of vijftig duiten (van het Jav. <unim.\ qqtl

kwart reaal, een dertiende half).

OTj (Kl (hf)l \\ — tq<mjj(tm\ SB. iets met een doek

of lap afvegen, afdroogen.— Verg. annajiamji*

i Port, secca, droog, seccar, afdroogen. Jav.

Wdbk.)

(Kfl 2 (KV7 2 \ SB. de voet van een mand, bv. van

een boboko ; de houten rand, aangebragt

onder tegen het blad van een ronde tafel

of knaapje; voorts van een vierkante tafel:

de vier planken of plankjes waar het blad

op ligt, en die, de vier poten verbindende,

' beletten dat ze van hun plaats wijken.

(HI ft \ naam van den broodboom en van

"il^
zijn vrucht. Verg. krvm&^w

(MI(Kri\ SB. alle, alien. — no?^™^,^ zie

bij (KTHnzmqw
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0s/| 0O7 \ (Jar. bloem, bloesem) SB. de asch

aan een sigaar ofoedoed.— (KpitKn \ zie bij (tfnviw

(Ml (KYI \ SB. droevig, mismoedig, verdrietig,

bekommerd . — mmwun ongelegenheid,

kommer en verdriet; mismoedigheid.

<Kn<hA(Kn\ Tietz. — fmv(KntH-nni(Hyi\ in kommer

zijn, in droevige omstandigheid of in

ongelegenheid verkeeren. Verg. bij w^^

{Ml (KYI \ SB. danken, dankzeggen aan God;

dank; dankzegging; dankbaar en gelukkig

ben ik, bv. als het zoo wet de zaak gelegen

is; voorts: Goddank ! gelukkig ! oolc: goed

zoo! als een uitroep van leedvermaak; en

nu dat doet mij genoegen, ironisch gezegd

(dr. jAwj), — (hn^iftrn (kti g (h^/i \ dank toe-

(MI2

brengen voor lets aan God.

f(KYI(KYIf)\ in Jiet Buitenzorgsche zva.

O
<Hiit((MtKii/i\\ Rg. K.

(Ml (KYI *yi (lSY)/}\ tfS.metdendoodworstelen,

zieltogen (Ar. sakmt en meerv. sakardi.

s

(Ml

Jav. Wdbk.).— Verg. <uarviiLwnort^^

(jMW (VIfl \ Boll. SB. schroef. Verg. <p -8 n^\

Q
(Ml (KYI \ SB. met bovennatuurlijke of boven-

menschelijke kracht begaafd; ook van een

boom: heilig, geheiligd, gewijd, als zijnde

het verblijf ran een geest of godheid (Skr.

sjakti) . iui'-n<*ai\ mvdsv. — ttJi
l

<EJi»m\ het air

aannemen van sakti te zijn. e^njiaji&nt&\

een elmoe waarvan, maar ten onregte,

wordt beweerd, dat ze den bezitter sakti

maakt .
— c^itum ^ »oj omm (hn/f \ hetz .— «w

qji (uy) (but (htji \ het sakti zijn van iemand.

(Ml (KYI asrn fj \ I. SB. <M9^asns gelukkiger-

wijze, gelukkig, bv. had ik nog een weinig.—

Verg. tunancujibn^ (tj)(Hriasr),i£)(Hi/)\ uithoofde

,

nademaal, om reden.

II. (hthkviht? a^n/j\ zie onder c^nn^n^ — qji inn

fts??^\ SB. gevangene, arrestant; dwang-

arbeider. — in&KtJit&osn/is Mai. ziekenhuis,

hospitaal.

(Ml 2 (KYI 2 dSY) fj \ SB. scherp. iMtLathtiasn/fs

(Ml (KYI (tSY) n \ SB. het woord waarmee het on-

derdeel van oji isi? tiumiu) wordt benoemd. —

oji (K/Kurt asnji\ eeu gedeelte, een bos van m

lift?*
a

(Ml (KY> (ISY) ni (Mlfl \ Roll, secretaris.

o
(Ml (KYl ~&k\ SB. getuige (Skr. sdxi). —

ori/jiKn 3klu (Mjf\ van iets getuige zijn; de

getuige zijn van iemand, bij een handeling

van laatstgenoemden ; iets getuigen, als ge-

tuige bevestigen.-— ^w^afniim/is iemand
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als getuige nemen. — in .™ (u cm<n(Kn j^ihui

of aa(inMM(toi^i(Lvi(HTji\ de getuigtnis vra-

gen van de aanwezenden, bij het verklaren

van de bedoeling van een hadjat, bij het slui-

ten van een koop, enz.— otntiJIn zva. wucn

a-^J}\ zie Onder iui(cna^^. (uiMtKn^*\ (Li(ho

a »
rn(Kn-ZA(HT/l\ Op (131 (Ul (HI (Htl _tA Of iU) ojuui an on !hn ^a

(KTJI ZVa. cui an xrn a^/j \ I. — (UiM(mrtJ*\ zva.

(u (Hi am (idMi \ III.

OJI (KYI ^&k\\ — (HpiiHii^i\ SB. iemand kastijden.

m*oj^(j^(k^\ straf of kastijding, opgelegd

door iemand die daartoe bevoegd is. — (Skr.

sjiksd, leering, les, tucht
.
) Qiah o3 nn^s^

an/j\ straf krijgen; gekastijd worden. Verg.

iu (un <ru \\

(hJI (KYI (~&k(KYin\\— (HpiM* \^<unji\ SB. naar

iemand of iets overal of in alle hoeken

en gaatjes zoeken.— QJhnir^nn^Hri^AHii^

rondzwerven, overal ronddwalen; rond-

loopen ergens, waar men van daan belioort

te blijven, bv. omdat men gevaar loopt er een

ongeluk te krijgen; en van iemands barang-

hakan : kommerlijk, als moetende regts en

links een maal trachten op te loopen.

W <KYI (^JUHYIjl\ zie $*mji*

**A (KYI (^&(KYIfl W — i>qn(Hrt[^(Hiiji\ zva. mni

^//\ van suiker en zva. xn rn rria.^im^\ van

een bamboe. — Maar ong. in de Preanger.

(Ml (KYI (^^ (KYI ft \\ — S^jjuii^Hvp zva. <wi

(toi^iHi^/j\\ — WKn^inn^ini!^iHTyi\ zie <m

nn^Hnjjw

a a
(Ml (KYI ^(KYljj \\ — ^^ji^ SB. iets in

kleine stukjes snijden, iets fijn snijden,

zooals men bv. de bawang wel doet.— aqnHnSi.

(Ml (KYI (TUI fj \ naam van een geivas, ivaarvan

de vruchten, het zijn korreltjes en ze warden

gegeten, — aan trosjes groeijen, boven aan den

stengel, digt aan en op elkadr, zoodat ze een

peervormigen klomp vormen.— Verg. (Qcm&i/jw

cn(*J) 01 (KY) (TIJ)fj\ SB. rj^^^^HiinjiHi^

het alsof zicb daar een gezwel bevindt,

opgeloopen zijn, op een plaats in de lies,

aan den hals of onder den arm.

O *
(Ml (KYI (TUI (Kl \ zie vi2<8i?\\

(Ul^ cr <

(Ml (KYI arm OSYI fj \ SB. laken. Vroeger was

sakelat het algemeen gebruikelijke woordvoor

laken, lakensche stof; tegeniooordig zegt men

meestal <rhi *£n anq (cJ%3uj* Perz. schar-

laken; Mai. laken. P.)

Q a
(Ml (KYI en/1 (UUI (Kl

fj
\ Z%€ un irvra

* * a
(Ml (KYI (irXJI (KYI \ zie <md(vi{\\
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(M(KHOJ}/i\ Kw. ong. — ihmj^niu^ zva.

aanufnarup en aan- bij zich- of in de hand

hebben. Verg. <&nui\\ Voorts van de voor

een zeker getal anruc&neacmjis bestemde dra-

ge?'s: verdeeld zijn, over de am nsin am mji\

naar rato van de zwaarte daarvan. — «"*<%}

(Si£naji/f\ zijn draper (dragers) hebben, van

lets dat getransporteerdofinoptogtgedragen

moet worden. — <m okcui <tai oji ^ji oaji\ dienst-

buis, costuumbuis.

Q-Jf (KYI (&l (HI 0\ zie bij G-^-nsn en G^Attsntqw

QJ1 (KYI \ Jav. dan in een vergelijking

.

— rutui

a„ 7 .. a
<ts?7_b»(K7?> zie ulj rui (V) dsnjjw

OJ} 2 &SY) fl \ SB. redewoord voor (cii] rvKKt 2 asn 2 ihiji\

ooh vervangt liet wel a^yrm ojigwni mji \\ En ge-

bezigcl bevelenderwijze : laat los, laat af.

QJl 79 (1ST) \ SB. mm yum v met kruiderijen

behandelde, aan een houteh pennetje gere-

gen en z6o geroosterde stukjes vleesch,

om bij de rijst te worden gegeten.

(M&SW2\ SB. beest, dier (ajiam\ Kw. een

wild dier. SJcr. satwa een dier; een wezen.

—

Jav. TVdbk.).— ajiasnnM(isni\ vte. — qjioji

<&i2/ut(mji\ dieren in onb. zin; gedierten,

beesten; ooh: iets bv. van Jwut of papier

gemaakL dat de nabootsing is van de ge-

stalte van een dier. Verg. yumo^ en

amtimnigpiMTji^ dit laatste bij KY
ji

'rV^

OJ1 (1ST) \ 1. een Jav. kramawoord, dat in het

Soendasch, o. a. in brieven, wel eens gebruikt

wordt als B. voor (isntm^ (Skr. xiti, cpoon-

plaats, land.). (Sii&lcmcnjip (zamentrekking

van °i«su en het insgelijksJav. woord ixmamrij^\

hoog), benaming in het Tjiandj. voor hetgeen

elders Knxmah? heet. Verg. (uiruntKmgchn/iw

II. Ar . Mai. en slechts in geschriften,

vereerende titel voor vrouwen: mevrouw.

(hJl OSYf \ SB. door afdamming verkregen

water reservoir, le tot aankweeking van

visch, 2e in het belang van den rijst-

bouw ; voorts vijver verkregen door afdam-

ming.— Zie ook het volgende woord\ en verg.

(mnnp en rn<EJi~ig'*nji'\

OfJdJI OSY]\ Kw. Jav. (zva. £iam\ Rg.; ooh in

het Bantamsche. K.) Skr. setoe.

(Kfi 2 (Y) OSY) P N SB. woordje, waarvan men den

zin gemeenhjk het best kan teruggeven door

den nadruk te leggen op het woord waar het

bij behoort\ soms kan men het verlalen met

wel, wel te verstaan, 't is waar, ook wel

eens met toch.
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a Qt
QJ1 tlSY) fj (Cy (hp dJI \ naam van een vogeltje,

waarvan liet geluid wordt besc/iouwd te zijn

een aankondiging van ziekte of dood.

0v?(jZ577\ SB. de vijand, de vijr.nden van

iemand, van iemands geslacht, ook van een

zekere diersoort (Skr. sjatroe). Verg . zj

(tji^w — oj)(Ki(ony(hn/i\ in vijandschap leven;

elkaar vijandig. ojitKi[^n(unm^\ aetz. — ^om

(Ki[nni\ titel van een distrikts-beambie', bij de

reorganisatie van de Preanger werd de he-

trekking van djaga sati'oe- afgesc/iaft.

OJ]f(lSYl\ SB. zijde (Skr. soctra, een draad).

—

<K7? rq (hn ^m (asn \ naaiz ijde .— <m ^asn <ut uisn \ z ijden

stoffen, diverse zijden stoffen.

OTjOJl faSYVs zva. <cn(ui°i$\\ (Skr. xttra, een

veld; een reine, heilige plaats. Jav. JFdbk.)

f asm dJi fj \ Roll. SB. straf .— «Sti^^ x

gestraft worden.

(asy CUi fj \ Boll. SB. stroop, t. w. vaniVe

stroop, tamarinde stroop en al dergelijke^ die,

met water gemengd, worden gedronken.

o
Q>J1 fQSYltUl/? \ B. wordt in geschriften eenenkele

maal gebruikt als vereerende titel, waar men

iemand mee toespreekt of aanspreekt; en kan

zoo gebezigd vergeleken worden met het Fr.

mon gentilhomme of Seigneur; ofwel met

0J1

Ridder, als men iemand met dien titel aan-

spreekt of toespreekt; (Skr. xatrija, iemand

van de kaste der krijgslieden, waartoeook

de vorst behoort. Jav. JFdbk.).

fn(asr)\ Holl. SB. streng, onderdeel van

een paardentuig.

(Ml 2 (1ST) (KYI fj \ zie bij 6*L* «S> ocnjiw

O
<M (1ST) (lSY)/j \ Boll. SB. staat, d. w. z. aantoo-

ning van iets, bv. van het aantal koffijboomen

in een dislrikt.

O a
(*J) (&Y) OO aW1 fj\\ — ajiaii(biiaru/f\ SB. dat, waar-

door, als het geraakt, er aan getrokken

of er op gedrukt wordt, een val of der-

gelijk toestel digtslaat of zich sluit.

oj) osy) on oru) (hn fj \ zie «snni\

a o
&J1(*J1\ SB. kant, zijde; rand; ook het plat te

land, het land, in tegenstelling met de Jioofd-

plaatsen . — (ly&nxnaa 3t£i \ een woord, dat

niet op de hoofdplaatsen gebruikelijk is.

—

(pni(kJi:Ki\ een buitenman, dorpeling.

—

(hsicKi/ruiapasn^ zeeoever, strand. — ojimvhi

(Ki(Ki\ Tietz.— arni'-nasr) j&<kj)\ veldmuis. — <w»

ajKHHcips even buiten de lemboer.— (hqji(^\

op zijde gaan ; en het land naderen, in het

gezigt van de kust zeilen, van een scfiip] ook

naar den kant komen, den oever naderen, bv.
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vaneenvisch.— (HyiM(tMarifi\ bezig zijn aan

den rand, bv. van de mat, die men under

handen Jieeft. — <mn&<Ktit(mji\ lets op zijde,

naar den kant voeren ofbrengen, zoodat het

niet in den weg is of staat. — wmm\ ah

toeroep: op zij! wijk! uit den weg!

) \ S. <u an (u i <u/f\ B. borst, borsten; (volg.

K. ook voor tepel, en dan a^nahx B.) voorts

SB. uijer van een dier; en schoorsteentje

van een geweer of pistool; maar ooh zva. *3'M N

in (njiz(rui2^(Uj(tJi\ zie dat blj <n,??<rL???\\ —

mo(mm of eSi»jiaji\ melk, zog. — J^M N

S. (mjjMMji^ B. zuigen van een kind ; SB.

hetz. van een die?'— ?5-M 0}(h
2/l

s S. ^ojkui^ji

aap B. een kind zogen; SB. van een dier:

een jong laten zuigen.

(n&J)(Wl\ Kw. SB. rest, overschot, over-

blijfsel; wat wordt overgelaten (S/cr.

sjesa, overblijfsel, overschot, van sjisa,

iets overlaten, niet alles gebruiken Jav.

Wdbk). (fjcKuojis resten, overschieten, over-

blijven.— maqnajiKntaajis iets doen over-

schieten, overlaten; 00k iemand, zie de

spreekwijs bij own\\ Verg. g^^\ en

6J<

Q
(M2(M\ SB. sleutel (Chin, sosji.).

(W) (9Ji ?\ I. wordt verkl. met 6^*2w 2? of cuntm

(i-iAdi^w (tJKtJi^ (u in}(K)}(iAJi(Hyi\ Zie bij 6-y**Jiw

II. naam van een boom. Rg.

a
(KQ (Kl 9 \ zie vn rui anj w

IM/MPN ^majiaJi^ajncKyt^ en ahjj oji { <nn 2 em q Zie

(M2M2PW — <kij)2oj)2^\ SB. wasschen, uit-

wasschen [kleeren en derg).— a^iKh(mjj2^u^\

waschman, waschbaas.

0v/l (*J) 9 \ ong. (*£/}(£) ?\ SB. het in de schotels

of op de borden gedane eten gezamenlijk

plaatsen op een of meer schenkborden

(asn<m.<&iii\ om het zoo binnen te brengen.

oji qji
?
mi !htji\ een asm^v^ij^ waarop allerlei

soort spijzen, die bij de rijst worden ge-

nuttigd, zijn geplaatst. Verg. by mms en

zie ooh <un ah (C? (mjjw

QJ1 (Wl o\ S. (Q(tJ)^\ B. treurige of onaange-

name stemming van iemands Jiart ofgemoed;

het onaangenaam vinden ; er zich niet in

kunnen vinden ofmee kunnen vereenigen;

in ongelegenheid verkeeren; in angst en

zorg zitten; mismoedig, bedroefd ; droef-

heid, onaangenaamheid, mismoedigheid,

ongelegenheid, last en moeite.— «i»?^^r

00k niet behoeven.— »m<Ktf^<i/nff^\ S. <*n&*
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oji^mnanjis B, moeite, zorgen, onaangename

omstandigheden, verdriet, ongelegenheid,

verlegenheid, moeijelijkheden, bezwaren,

lasten. — ornajtM^ hetz. — ^fl^?^<K«?/K™\

S. (fhfj^^uiH-^p B. last, moeite of zorg ver-

oorzaken; bemoeijelijken.

(Ml (Ml p \ naam van een vischsoort ; Mai. belt-

I) P
tjoeng of belitjong. Reg. Tj.

(Ml 2 (Ml 2 P W -— arrji^u^ SB. ?ijst voor de

tweede maal of nog eens stanipen.

(Ml (Ml (Kl n\ SB. mao-]j><2jV opgestapeld zijn

van horden; verdiepingen hebben, met lagen

zijn, van een geloeng making.'— ^ xsn ^ m rb ?

a Pl !,

2'l^ een soor^ tetenong. — aui ash <m<m

oqP lenaming van een soort houten kist, die

tot bergplaats van kleeren wordt gebezigd.

Als zoo'n kist geslolen is, ivordt er zeJcer

houten sieraad op geplaatst, dat zoo gemaakt

is dat het lagen of verdiepingen vertoont.

(Hii/K]rn2*n]\ borden opstapelen.

(Ml 2 (Ml 2 (HI fi \ SB. (Ku^)2(hn^2a.u!Ki,j\ met

hart en ziel; met den meesten lust en ijver.

(Ml (Ml \ SB. in de war praten, ijlen, van een

zieke. Vercj. crrj w hi
^
w— >o? ?.?m \ verdwaald,

liet spoor bijster; oak verkeerd, zondig

;

en van iemands sterven zva. wnwri.^ 2. —

<HiiMM{U(HT)(m\ Jig. verdoold zijn; op den

dwaalweg zijn. — ihtjj(ki\ maar gewoonlijk

(HTjjMniariji^ tasten, op den tast voelen in

bet donker, naar iets. — /ivw;^"r?w™\ zie

aldaar.

(Ml (Ml \ SB. het hoofdstel, zonder het gebit,

van een paard. Verg. unwruw

O OS a a^
(Ml (Ml \ S. (uivj n<riniMj\ B. kam. —- (hnjiW-n

opj\ S. orj z.1 v^nim ^KK^fj\ B. [van een aan-

zienlijke) het haar kammen.

(Ml(Ml\ en (KjiifJis zie a^rHiam^ mjo/kimn zie

ook aldaar.

(Ml (Ml <rYl \ SB. door de bank, gemeenlijk,

gewoonlijk, doorgaans, er voor of daarvoor

gebruikelijk, gewoon, gewone. Verg. Mai.

JVdblc. op hari.

(Ml (Mi Chen n \ SB. brug.— MM*mt£i\ I. pont,

van twee of meer aan elkaar verbonden

prauwen, waarop men een bamboezen

horde heeft gelegd.— 2. volg. Beg. Tj. bena-

ming van een zeker soort brug of overbrug-

ging. — Verg. n:n mi <& ^\\

(MI (Ml (HYj/f \ SB. vol, geheel vol zijn, ergens,

zoodat er geen ruimte meer is om er nog iets

in te plaatsen of te zetten; propvol, be-

nauwd vol, stampend vol met menschen of
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goed bijv. van een kamer ; ook opgepropt

of op elkaar gedrongen staan of zitten

o
ergens, van menschen. Verg. (tjiajicrnjj\ en

o
0J1 (mabi ~J1 (K71/I \\

(Ml (Ml (Kn f) \\ — ^ja^im^ijs SB. een kanaal

of waterkiding graven. — a^^mi^x

kanaal, waterleiding. Verg. tun 001^ rut^^

(Ml 2 (Ml 2 (KYI
fl\

ong. — (Kintajjz^p SB. een

zeker bedrag bijpassen.— aqniajitnfanm^ met

aanspreking van het kapitaal; het kapitaal

aanspreken, in zijn handel. — ^ i(K12(tSl

(Lmihnas?Kim(Kj}/j\ er geld bij leggen, bv. bij

een aanneming. — ajizajtittmchn^s vierkant

gevlocliten mandjes, bestaande uit twee

helften, beide even hoog en in elkaar

passende.

(Ml (Ml (1ST) n\ SB. zoo goed als, even goed

als, bijkans als, haast gelijk aan; ook blijk-

baar, duidelijk; en zva. <ui<&ij\ (Skr. sdxdt,

in het gezigt, voor het gezigt; blijkbaar,

gelijk, als. Jav. Wdbk).

(Ml 2 (Ml 2 tSW/) N &#• stroef, niet glad, niet

glibberig; en Jig. moeijelijk, bezwaarlijk van

verkrijgen of magtig worden . — ojiztKizasn^tz

6^Aasnji\ slechts met groote inspanning

lets doen, onder de knie gekregen hebben,

tot het einde gebragt hebben, of wel gekregen

hebben.

q a
(Ml (Ml asY) n \ SB. scliub. — oSoS^i^n ge-

schubt. — aw(3)(isn/i\ villen, van de huid

ontdoen, afvillen. — aqntj) asn aojp meer dan

een dier villen; en een visch schubben.

—

cKr}n^ia^i(Kj)(isriarn(mx7r)C-^\ QY rest nog maar

een laag t. w. pare in de bergplaats (In het

Buitenzorgsche daar voor cHumc-^dnaji^n

cm i ^ an mn c~.\\ K).

(Ml (Ml dSYI n \ SB. aoACKaasnjj\ tranen of zweet

afwisschen; iets, bv. het tvater, dat op aen

tafel werd gestort , en ook , maar dan gew .

<Mpi(uiasn onji\ iets, zooals bv. een tafel afwis-

schen, afvegen. Verg. bij ^™*o?\\ -

—

cm^insn

oafis mvdsv. (herhaaldelijk).— cMnri^dsr^p zva,

cuKq-n^i/hs oneeniglieid hebben, gezegd van

beide echtgenooten of van een met de ander.—

aj) -nojj osn ^,i (h n on \ qji n-iojj nsn an ^ an \ hetz . ook

zva. m aJ\ bv. door zijn vele werkzaamheden. —

(L,n (U) ojj asn n \ ZVa. asnani[(K^am/i\i an,')/KJ}(ibH2an/i\k
'/"i

a5^ N *m«M* ^n*»»«jr

zva. k^Amji*

o o
(Ml 2 (Ml 2 OfUl fi\ ahjjga^'grvt^s zie ^^^^y/ en

(H]/J(n^n(Hr)CKl/J\ bij 00) 01 T) <KT?fl \\

(Ml (Mi (TUI
fj

\\ — (hn/jnSi (nA/i\ 8B- een pare korrel

uit eten en dan de schil laten vallen, zooals
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doen de nmiruiunasn^y de c-^on;hcncHHji\ de aap,

en ook wel, spelenderwijze, hinderen; voorts:

knabbelen, knagen, van een mnis of rat.

(hnj)(hji du (Hifi\ mvdsv. (bij herh.)

(Ml (Ml QUI j\ \ ong. — ty-VH^p iemand of iets

achterna gaan, achterna yolgen; iemand

achterop komen; ook nazitten, achter-

na gaan, om hem terug te halsn ; iemand in-

halen; gestolen goed opsporen; en van iets:

opwegen tegen iets anders ; voorts zva. <^<m

'm^N de gelijke zijn geworden in iets van

iemand; maar het laatste ook nog: iemand, die

van Mis ging of er op nit is, achter na gaan

om hem op te zoeken en te doen komen.

—

a / a S
<W.W<ru^,i<LV>asn\ ZVa. (Ki!im(ru^ji(UJiasn\ zie

(Ml (Ml (Ul fj \ ininoj) (tap SB. het zich ergens be-

vindende gras, bv. op den aloen aloen, met

den bedog snijden, afkappen. — Verg.

(hnnctsj) en ccniJi fci~ji(k.-yi\i

(Ml (Ml (Ut n \\ ah l\(kjiajiji\ zie ap&jjum en 'm<m\\

Zie ook bij dot laatste ik)m^(u)(hi^\ maar <£?<£»

(Ui^Ttmji en o^(&)(Ui^i2(m/}\ zie bij apa^ju)jj\\

^ ^ n n
(Ml 2 (Ml 2 (Ul fj \\ — MidJit <uji\ SB. opzuigen

;

het water opzuigen van tijd tot tijd, van

een drinkende buffet of drinkend rund; voorts.

a a

den rook uit een oedoed opzuigen, inslikken

en dan grootendeels door den neus weer

Ultblazen . Verg . bij nhi tmjj dosn/tw — arjjj 20J12

(ui~jxmji\ aan iets zuigen, van iets opzuigen;

ook: eten van de bloesem van boomen, van

vogeltjes. »n/jtuioii2(u^ian^\ "mvdsv.

a ^(MI(MI(Uln\ zva. <rji7n(LV)(hnyi\ ook zva, G^kea^i

^TrrxLi/7*m^\ of f^izi ^(cnctutim^ En (zva.

>vitqiru^ van iemand, met betr. tot (eji cm xtsn
^

(Ml (Ml (Ul ft \\ — ^l^l^p SB' van iets: ergens

onder of tusschen zitten, waar het onder of

tusschen geschoven werd of wel raakte ; voorts

ergens in of onder kruipen, zich ergens in

of onder verstoppen van een dier. — ^M

(Ligooqs iets, bijv. het lijk van een vermoorde

onder bladen, gras, takken en derg. verstop-

o
pen. — wMJiMiMiwoHi^ zva. *£M«f/^ ###

een dier.

(Ml (Ml (Ul (I W — (mjiajio^s SB. snuffelen van

een hond; en, maar dan S. den adem door

den neus ophalen, terwijl men te gelij-

kertijd het hoofd nu regts dan links wendt,

zooals men wel doet, a Is men ergens binnen-

komende een geur in den neus krijgt, zonder

direct te weten waar die van daan komt; voorts .
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Jig. op de luclit afkomen van iets, om er

van te koopen of om te vragen.

QJldJl (nd£\ (hCI
f]\

zie m&\\

QJI QJI (El) (LfUl (hCI /} \ SB. mt (F.t -J?mm (ei (ixji anji ^

terwijl men afgesproken had denzelfden

weg te gaan, een ander weg nemen; ooJc

terwijl men afgesproken had te zamen te

vertrekken, vroeger of later opstapgaan;

voorts nog: onderweg zijn makker verlaten,

door, ook ?oel met diens goedkeuring, ov. vooruit

te gaan

.

(C) rti % agrt zi J? a.i (ki ei cuui (Kin \ ay iru
^

Do- 7
OKU) til ? .TU (Ul (Ul OSY) 031 /K7^ \ €e?l SJ)?'ee/C?0.

(K/J QJI am n\ SB. horde van bamboe, waarop

men gesneden tahak aan de luclit llootstelt,

de vischkuit opvangt, of wel zoo een, die men

legt op een brug.

o oQJI (Ml am fl W — nhjjUcmp SB. een matras

of kussen stoppen, vullen. — Vpl^ftP,™ 1!*

hetz.

Q Q ,
(Ml (Ml am [I \ S. ni/>p B. de tabakspruim,

waarmee men, na de sirihpruim in den

mond te hebben gestoken, de tanden

wrijft. — aqf}n?>cnij\ S. ^x?^/n B. de tabaks-

pruim zoo bezigen.— anumo.-p.p (Luiten de

Preanger ook (hmaA0-^^i^/}\ K.) naarn van

een soort hout, dat nit Mekka wordt meege-

bragt, en icaarmee priesters en Jtadjis hun

tanden wrijven, welke handeling verdienstelijk

wordt geacht. (Arak, a kind of hardwood;

vitex leucoxylon. Rg.) Verg. <ruz~n 00,7w

ajfa/i oi(wi am n\ SB. ^^^ar^ in 't

nauw gebragt, benauwd worden door de

vijanden, van vecldenden; ook: met den vijand

digt op liet lijf en daardoor met retireren,

van liet strijden.

QJI 2 CM 2 am fl \ SB. een van bamboe ge-

maakt toestel, waarmee men wilde varkens

vangt, en ook visch, o. a. door het te

plaatsen voor de opening van het doorgestoken

dijJcje van een sawah, waarop visch werd

geplant. Verg. a^-umwjw

(Ml (Ml (UTI fj \ SB. verdwaald. Verg. iww-hw

(miMxmp onbedoeld een verkeerden weg

kiezen of inslaan. — cha^iKiam^nuniHi het

onderscheid tusschen it-ts dat goed is en

iets dergelijks, maar dat kwaad is, in zijn

begrippen niet maken; — in doling zijn.

<r:_ ,n.i [Nil 7. ? r,n/l \ of c~ r\.im (hi/j

m

am 7 \ elm 0e, die

in strijd is met de ajxnTtG^aasnjj dwaal-

of ongeoorloofde elmoe. — Verg. ^?-a.™ rvt/jw

(Ml (Ml (KYI \ zva. ahahoTKhnjw

(Ml (Ul \\ — wm<8)\ SB. de mostaardplant ; de
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jonge hlaadjes worden bij de rijst gegeten.

(Skr. sawi, de peperplant of een soort er

van; soesawi, een soort van pikant zaad,

zwart komijnzaad; xawa, een soort van

mostaard. Jav. Wdbk.)

QJ) dJI 2 \ naam van een vruchtboom ; van het

Jiout worden wel krisscheeden en ook wel voor-

werpen ah kammen en derg. gemaakt (Mi-

musops Boje7'i of family sapotiae. Rg.). —

ojin:)t<&.i<Hi(ru\- naam van een sawb, met zeer

smakelijke vruchten.

dJi 2 (U) 2 \ en anjnfcns zie bij 6^awKn<i\\ — Voorts

£tz8z\ SB. het trechtervormigebinnenste

vlechtwerk in een <£nxn\ en clizmzw —

(Hy2(cn(3^nnjl s dat vlechtwerk aanbrengen.

Q Q a
Q>JidJ)2\s, — <kjiaji(u>2\ zva. (m (htj] 2 (rhi/j en

(uth Z cut 2 (Linns ook ZVa. rhi rLi (V)
z
<~n \\ an/lM

«J} z6^& <k? 7 \ zva. (a i:n (hajj z rvi a^f w

QJ
(Wl <U) \ SB. anaqnnjis iets huren. — anm/jim

6^*(hn/j\ mvdsv. een veelheid van zaken, bv. al-

terlei dingen voor een feest benoodigd, hu-

ren.— nrf(Hij)(tJi(H>i2(HTji\ iets verhuren, in huur

geven.'

—

(urn(mijnj)\ de huur voor iets. >—

oi!kj)W3^u>r^/i\ huurschat, huur.

(W) (U) o\ S. <n -m^ n B. (voor de sawah van een

aanzienlijhe) rijstveld, waarop de pare wordt

uitgeplant op tusschen dijkjes besloten

akkers en dat kunstmatig wordt besproeid.

(hnj)nj)^\ S. (naqjj^h^ B. (van een aanz.) pare

bouwen op sawahgronden . — qjimoji^s

hetz. — (ui(mjjdj)^\ S. Rjion(hcij)
<~h\ B. iemand,

die als loontrekkende knecht, een sawah

bewerkt.— tut oji «j) %

m

<kt^\ sawahgronden.—

a^i (vi

^

(hd i cufxm

z

chtji\ zie onder (tunrnw Aldaar

ook m «J}%(W~*} wry \\

(Kl 2 Ofl (Ul P \ (KfnizrjdJt^ (tqjjzeqU) $\ aq
jj

z rrj m>
$

O
aqjjdn!Ui^\ Ml) z (Ki z <n mi

{

\ en cmjjzonzJi ?.*»)? <W7^\

ZVa. w?«ow)|\ ojinmmmixr^^ than z
vf

V) ^m/J \

(hri/jznri,Jsi!HJi\z'n^Ji(irn/i\ arp\z (h.i ? orf
tin ww/} en aniz

n o r> o
(n mi nbi z anfi v* i^i znr)(V) ^ h tt z(tbiz(ui^u mtji \ Win-

kelhaak. Jav. ah^n^^fqvmiKn^w

(ZJ) dJ) (HI
fj\

SB. stuip, stuipen; een stuip

krijgen, van een kind.— M&xomonrus in het

Buitenzorgsche zva. a™ zj\ rui zonnj)\ (beteekenis

gegeven door K.).

QJ1 O/JOJl (HI
fl\

SB. I. zva. oyiajw 2. bena-

ming van het teeken, dat men stelt aan

ieder van de vier hoeken of wel aan

twee zijden van het rijstveld, dat men

wil gaan oogsten; het is en soort boog of

poort, gemaakt van takken en bladen. (Fan

den grondvorm m&\ zie het Jav. Wdbk.op
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dot tooord.)— *^?'7 *a^ N & $e oogsten

pare voorzien van sawens .— 3. algemeene

benaming, mils een eigen naam ontbreekt, voor

hetgeen men gebruikt om iets toe te

dekken; zoo bv. voor de bladen, waarmee

men de zich in een mand bevindende rijst toe-

dekt; voorts iets, geen dekentje of dergelijke,

maar bijv. een aj> rn\ waarmee men een hind

toedekt. — ^ry^o^^x iets of een kind

met een sawen toedekken.

QJJ (LJI (HI ff\ SB. neef, nicht, en wel het kind

van een jonger broeder of zuster. Verg.

(HI IQJ1 2 RJ) (hO (HI /) \ op Soemedang ong. maar volg.

o
den Reg. Tj. B. voor we ^n\\ Verg, wootpfi

o
of (K/1 ft?) (hn im/i \ bij yi^ns Jav. Wdbk.

(hJI OTj (U) \ I. (Kin^(U)\ SB. strooijen, te grab-

bel gooijen; iemand bestrooijen met en te

zijnen behoeve iets strooijen o/tegrabbel

gooijen; hetgeen gescMedt (a) met het kind

dat (iJi(isnnjM2 chn/j- (b) met iemand, die besneden

zal worden; (c) met jonggehuwden, als de man

uit de moskee is teruggekeerd en met de vrouw

het huis of de balandongon weer zal binnen

gaan. — Als een kind wordt bestrooid (a),

wordt het beschut door een pajoeng.— Om te

orcno^njis gebruikt men \e. rijst (r^xmaMa^^

2. (KH2frj(hb\ 3. (CmjKLVijp 4lC ten <ui <cm <un oji ii\

5e. (hj)(u^(umanjj\ en 6e. o^jjui «S77 «w Maar

dikwijls vergenoegt men zich met 1,2 en 3.—

De Omstanders (Liim/jiKvcKjirnajiw— arjjjtniiJ}ahi2

anjj\ iets strooijen, te grabbel gooijen.—

tu<Kyi«iajt
r
n<mji\ de plaats voor het huis of

voor de balondongan, waar de onder a, b,

en c, genoemde personen «Sao»^ow

2. <m^o\ SB. te/"ugspatting van het

regenwater, dat bv. van een afdak afstroomt.

iKD^ii^njinianj^ bespat, door terugsj)attend

regenwater. — (u (Kin^ an n^^ N de plaats on-

der het afdak van een huis.

o s
(hJ}dJl\ SB. waterschepper van klapperdop

en met een houten steel. Men gebruikt

derg . wel in de badkamers, om zich te

begieten.

o
Q>J) 2 (U) <r

yi \ SB. t^imihm^idfui^s de casuaris?1

vogel

.

dJ} (U) cm \ (KJi(U)am\ (Kitviojicm of ajjcms SB,

de hemel i. d. z. van het paradijs, het

verblijf der gelukzaligen. Skr. sioarga.—

aj) (Vi am rui z (ten \ zie bij rm2(hoi\\ Verg. iru a^insnn^

(*JI2(n(U) (KYl fj \ SB. scheur; ge- op- uit- of

ingescheurd. — mti^^^n mvdsv.— aw*
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^'om?|\ afnemen, van een rol of baal goed

bv. zooveel als men voor een baadje noodig

heeft, hetzij door net aftescheuren, hetzij

met behidp van een sehaar, mes of derg .
—

wj(iy<w*winyiix*mji\ lets in stukken scheu-

ren ; oo/c zijn prcoi verscheuren, van een wild

die?' . m\ji ?m ? ^ o wnj\ \ hetz. — ^yj a *) <u nfn z iny} N

iets doen scheuren, verscheuren ; ook zva.

aqji I on U) iKn/jW Ve ' g. <ui twidJi^ \\

(Kl (Ul (ISY) ft \\ tun t. i <ui (isnf) \ zie ^hjl"^ ^^ m
(Ml (Ul <&*}/} \N — tKi<uium!M/i\ SB. de kern in een

manggavrucht, nicer hep. van delimoes.-

O O 7 CI
an i (Ki^jtEi aji (ts\ifi \ armnji ^MUi nsn (ho/i\ oo/c om

l

i^jjj)

<3^*<iviM<uiasii(m/l\ zoo ver zijn, dat zich reeds

een kern heeft gevormd, van zoo'n vrucht.

(Ml (Ul 0SY1 n \\ — ckl^ui asnji\ SB. een ziceer door-

prikken;
fig. in 7iet hart of gemoed van

iemand of bij iemand toorn opwekken, door

kwaad van hem te vertellen aan een derde.

Kitunsn ^!Zi <u> asn/i \ zva. miji iui asn
,7

\ fig.— Verg.

oij (UfniHi (isnji w

<n(Ml(Ui2 OSY) fj \ SB. boos, toornig, kwaad.—

^(Hin(oiti»snji\ uitvaren, en zva* orS^w^w

*l<kjivi<ui<»snoa]\ opvliegend, oploopend.

&JJ (Ul (M \ SB. een compositie van goud met

rood koper.
|

(Ml (Ul arui n\ SB. naam van de tiende maand

van het Mohamedaanschejaar (Ar. MajCu ).
—

(h^htjifnjicm^ benaming van het een, drie of

zeven dagen lang vasten in de maand

Sawal, als een voortzetting van het vasten

gedurende de vorige maand, en bij wijze van

verdienstelijke zaak.

(Ml (Ul oruijl \ of^^n^p SB. vraag, gestelde

vraag, vraagstuk (Ar. Max»A

(M1(U1 arui\ SB. de lontar vrucht. Men ge-

bndkt ze wel als (Ci xnnxi^\ bij het weven.

(Ml (Ul (Ul n \ SB. de van xmg^ui gemaakte,

aan het juk bevestigde, onder den hals

van den buffel doorgaande en zoo met

het juk tot haam dienende band.— £?w>

<isw^o<w^\ benaming van den tijd, dat

men het ploegvee afspant, t. w.ruimnegen

uur of een iceinig later ; fig. jong, jeugdig

o
van hart of gemoed. — (UKKJii^nttaiasntHi/js

hetz.— 6-iATi^?/Ejj«snoTiorjffO\ G^A-nG^tifit (uioji

isn^kfci&jijp een spreekw.

(Ml (Ul 2 (UUl/j \ SB. vogelnet. — (hqjjblid^

met een wo?«.«^\ jagtmaken op vogels.

—

isri uh wy\ £» ? (luijj \ vogelaar.

(Ml (Ul (UU1 fl W — MjiMiWiiaQp SB. ^Ji^ni

of (fi??-n^ met de handen van elkaar
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doen of op zijde duwen, 'om zich een pad

te banen.

0k/| (U) (IZY) ft \ ZVa. Maznrrnji\ MCLM* (vxuiarnjl^

gemeenlijk slechts in de spreektaal.

&JI <U) (VHl ff\ SB. (uj(U}rmihn/i of MMirnimj

v)(zus groot spreken, bluffen, hoovaardige

praat uitslaan.

OJ) <Ot \ zie <m< 2.

Q*JJ <U) \ zie omniamw

a*

OJf OJJ\ I. SB. woest van grond; leeggeloopen,

verlaten van een dorp. — 2. S. met mvis

B. afwezig, niet te- huis, er niet zijn.

am (kit <kji fijj \ ook zva. &m (Hid (re? «ji w verg .
ojkuiw

m(M (U)\ SB. elk, ieder.— ^iS-^o^ox een

aan ieder; ieder een. — mm ^2*1mm of

»jio <n t> $ <^ ^? «j> \ ieder de helft .— w <&n % ma $

mojiaji hetz. en wel precies afgemeten.

(Kft 2 (LJ) \ SB. gans.— m t oji 2m (a *o^> benammg

van een sooi't vliegers, die zoo gemaakt zijn

dat ze (zie £l(q^\ 2.) in de lucht geluid

kunnen geven.

QJ) (HJI \ KtC. ZVa. MtriA^w dJicwidJitp^i of (Mirv)^

(KJit^-riK een van beiden, een van alien.

—

oji irui aji m) i& of (Kj)irvi^(Mnm(^:\ een van bei-

(Jen# — oj} rui dn oj) \ zie bij miojiw

(Kfl OTI OTUI \ zie aJi«i<nji^

(h/l arm \ SB. <£>!£!<ru \ of mm £l*u n de ruimte

tusschen iets en iets anders of iets dergelijks ;

gaping, tusschenruimte ; reet, bv. in een

bank; ruimte tusschen de njen van een aan-

plant; gave plek, gave plekken op het lijf

van iernand, die met wonden is overdekt. —

(QiQrhi (uicmtndJi mi aajj \ iemands vrije uren.—

aQirLt\ iemand in de rede vallen; ook:

tusschen tweepersonen, die naast etkandergaan,

staan, liggen of zitten, inkomen. — <^f™

am£i\ met zijn lengte niet liggen in de

rigting N— Z of in de rigting W— 0.

(Ml (T) crut \ 1. SB. stuk, stuks van bloemen .

Ook van dieren en vruchtenl II. HolL

SB. geiei.

o3l era \ SB. zitten, met de beenen kruise-

lings onder het lijf geslagen (Skr. sjola,

aard, natuur, gedrag; goed gedrag;wel-

gemanierlieid,ordentelijklieid. Jav. Wdbk).

Zie ook <£/i<vm\

—

o3(m>i.kw»i^?\ een wijze van
Co

"

(&7u\ waarbij slechts een been on der het

lijf is geslagen, terwijl op de dij van dat

been het ander is gelegd.— (SurvKStfe-m

»rmdi2\ zie bij iqustitq 'yiw

O Q
. a a

(Ml ami \ zie M<rhi{*
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0J1 (TV) 2 \ SB. niet kunnen zien, niet van

zich af kunnen zien, omdat men, zelf in het

licht zijnde in het donker h'jkt.

(n(hJt(riJ)\ I. SB. zadel.— II. SB. ,o^i»j.wa»

of nLi!rLKn(^i^i(t\ji\ naam van een fossiele hars,

waarvan men, met behulp van de gom

van den kolampis, kawista, nagasari of

djeroek, de inkt vervaardigt, waarmee

korans en derg. geschreven worden. (Skr.

sjila, stee.n, sjaila, steenig, steenachtig;

storax. Jav. Wdbk.)

9J)(nj)9\ SB. verkeerd, niet goed, mis, fout;

schuld, misdrijf; schuldig. En zie ook

(kj yli w— >un ?.? n,i
z
L7? ^1 v verkeerdheid, fout

,

misslag; een misslag, fout enz. begaan

hebben; in dezen laatsten zin S. met w n^

fTLi (Li (uti!Ki/}\ P . of B. en (hOKvyrpi mi tf» wjl >

B. of BL. — (hqj)rLi$(ijn<Kyi\ iets verkeerd

doen; missen, zijn slag, worp of stoot

missen, een verkeerde raken; ook: zich

ergens in vergissen of bedriegen, bv . in

den weg . — ct?^^^)^^^^ zie xngitrn

miiw <H)n<rLi%!n\ufHTfl\ iemand de schuld

geven of toeschrijven; iets fout, verkeerd

noemen of verklaren. — aS^im.*? ont-

wrichten van een UchaamsdeeL

(Ml aj Q/XJI P \ of ( <^<7 n.» ^ Eg.) I. SB. van de

schil ontdane, in reepen gesnedene en

vervolgens in de zon gedroogde vruchten,

maar bijna uitsluitend wordt de pisangvrucht

f(K»(p) voor ^i<nrLi{ gebruikt. — II, zva.

cKJifqni^ het is dan het Ar : ^rOU^» —

urn K7 <rj ru % wi mjl N zachtmoedigheid, geduld,

lankmoedigheid.

Qsfl crui P\ zva. M?i:n<vm/j\ vriend, maar de met

o3.tw^n aangesproken of toegesproken persoon

of personen, zijn doorgaans van minder rang

als de spreker of schrijver: door (Kin.^ te

bezigen, heft hij ze tot zich op. En zoo is het

bezigen van dit woord, waar iemand zich rigt

tot personen minder in rang als hij, dikwijls

een captatio benevolentiae . >— aSi ^i »x,i ^ (tm ctnp

He ii2Ki2nni(isn(hn/)\\— Mrui:ii\ zie aldaar.

(M crui P \ ,»5.jLn ook °iru\ SB. elkaar, elkander,

malkander, over en weer, wederkeerig, als

hulpicoord voor de zamenstelling van dien vorm

van werfaooord, die gevoegelijk de reciproque

wordt genoemd. — (Suruchi&s zie bij ™™*

Voorts - °i •»# i
v zva. nm

;

?S \ in vymm -3 >"^
u)ki of kortweg ^m,/ ^ ij vi ^i \

voor de maand Saioal; voorts in &™ ?
-"w^ n

benaming voor de maand ^irm^fti ook nog
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in ((Kiarut(z,i<rui(ij)ji\ benaming van de 4e md. van

het Mohamm. jaar, ande?'s genoemd: mxm

(uvj. ru/jG-M. inn w Rg.)— ttqjjm rvi t mn cmfl\ iemand,

die ergem om vraagt, met iets anders, bv.

omdat men het gevraagde niet Jieeft tevre-

den stellen. ZieooJc ^x^nv/^^^fL^^w

QJJ etui P\ SB. met twee, als inliammen

binnenwaarts loopende onbehaarde plek-

ken boven de slapen, van iemands asn-nw

Ook die plekken.

qjj cnjj P \ SB. brandhout . — 9^^^^^^

een vuur voorzien van hout; op ten vnur

bout doen. — asri^xntnji^rijjpx iemand,

die als kosfrw inning brandhout verzamelt

in de bosscben en dat verkoopt. — Verg

.

OJ) 2 (TU 2 ^ W

OTI (Ml 01 ft\A P W (^(KUjrirL7^!thidCHiJi\ zva. *QJ] ni ?

o o

no

QJI 2 crui 2 P \ zva. ojjjm^w

(Ml QUI (€7) \ (zamentrekking van (uicru% en

(3^A(xh\ voorn. v. d. 2epersoon, en zva. ^^*o^\

maar vriendelijker. — <Lmirui(ch\ hetz.

dJt (HJI (VI) \\ 9qjj(wi(p\ zie 9qj)<uj(njjitcn(mji\ bij

(h)fnjj!(Kw/j\<, (hj}tnji(hji(pni(Hi»\ zie onder oo?w

Q
(M (tVi (HI /)\ SB. zva. (mt>ci\ verwisselen.

Of *'

veranderen, van kleeren, naam, enz; ook

veranderen van iemands uiterlijk of voorko-

men, en van de houding, die men tegenover

iemand aanneemt, van het gezigt dat men

tegen iemand zet. — inijj.ru (hap zva. wrn(Hi\

maar S. met ccicmcima^s B. voor: een brief

of staat overschrijven; vooris SB. als kunst-

term voor het verrigten van de handelingen

en plegtigheden, die bij het een begin

maken met den pare oogst worden ge-

vorderd, t. to. het brandm van wierook

onder de poejpoehoenan, gevolgd door het uit-

spreken van een gebed en besloten met het

snijden van een of twee handcollen pare, die

door den doekoeu aan den rijstveldbezilter

worden overhandigd. — Zie ook bij cukukisjijiw

(Uioj}cnjiiHiji\ zich verkleeden, andere kleeren

aantrekken. — tWI^'p}™^ iemand verklee-

den. — (&i oj) twi (hi/i\ iemand voorzien van an-

dere kleiren.— wixSjki^v afschrift, copij.-

Verg. a5Y
l<

rYipi<xyi s en asunupjiH^ps

(Ml (TUt 2 (Kin \ SB. breede, van bamboe ge-

maakte bank om op te zitten of te slapen.

Verg. bij ^ntthw

Q * a
(hJi OTiA (HI \ SB. ajnaKoa^*trvHHi\ zie bij (unttZMjw

^ a
OTUt (HI \ zva. (uiitow

«5^
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(Ml OTU) 2 OTj I (HI \ SB. tenanting van een soort

baadje, het reikt tot aan de heupen en

lieeft voor een insnijding, van af den

hals naar beneden. — (Mtnjiz^Cnh^G^Siajijp

een dergelijk baadje, maar wat langer,

het reikt tot over de heupen.

(M 2 arui 2 (Hi 2 w — (Kinzruz(mi\ SB. zoete

broodjes komen bakken; zijn best doen om

weer in genade te worden aangenomen, na

een teregtwijzing', knorren enz. te hebben gehad.

(M OTI (TV) [(HI 2 \ SB. naam van zeker stel mu-
' CJ
ziekinstrumenten . Zie ook am nsn xSt $ un (Kijj bij

o
asn ccn ? ^ w

an;)(t\,)!}h^maniiixjj\ spreekw . een vrouw, hoo-

ger in rang dan men zelf is, getrouwd

hebben, en van daar ook: wat men is aan

zijn vrouw te danken hebben. — sSlrm

£/Wr
"£f}

N schuilplaats, schuilhoek.

CM 2 OOJI 2 (HI 2 \ SB vrijpostig, driest, on-

bescheiden.

s
- O a

a «/
a . O(M (tut (HI \\ — win itl-i ah (kti 2 (mji » SB . lets en

bep. kleedingstukken, bv. een baadje, dat

men om de warmte heeft uit gedaan of weI

een zakdoek voor de chic, over den schouder

geslagen, dragen.

(M (tt/i (HI \ SB. (*Ji &i ^jiisri ^furu chi \ zie bij M(&)~Ji

Ul * h 64 J
I I

fiM/j* W ,r^W z *cn verschuilen; wegschui-

len ergens, ei'gens in, onder of achter ; be-

dekking zoeken adder of onder iets. —

^nrta marm aaj^ iemand verbergen, zoodut

hij niet gezien wotdt; iemand uit het gezigt

brengen, voor het oog verbergen, ook iets,

dat groote afmetingen heeft, bv. een wagen.—

<M (njj \ SB. gestreept van si*& nsnji en^wy rui w

(M (tUI \ naam van een klemen zeeoisch . Zie

Ook (Ul Wl w

O as
(M (TU} \ SB. concubine van een aanzienlijke.

(Mi,runiMij\ hetz.en uitverkorene, uitverko-

renen; uitgelezen, uitgelezenen, bv. van~

een of meer aitstekende asnuhxpaks die door

dtn regent in zijn omgeving werden opgeno-

men. — (npjru\ iemand uitkiezen; een meisje

tot selir nemen, van een voornaam persoon.

S a
&J) aruj \ zva. o (K » ruy w

Q
(Ml (YXJ1

<rtl \ zie 6-&v)mtij\ en c^niJKhijw (HyjirL,i^n\

zie (tJi i *"n <tr? (ktji w

o o«, Q
(Wl QUI <ry) \ zva . m on ruts en <mm

m

*»

w

(k\i

(M (K\JI (HYi n \ ook Jav. en (Mai. soort van

rottingpalm met eetbare vrucht, zalacca

edulis . P.)

(M CC1 (KYI fl \\ — <]h\ !*zi*™A s SB- met ve^€n iemand

aanvalien of te lijfgaan.
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(K/t aruj (Kn fj\ SB. knoopsgat.— (g^^*2T

van knoopsgaten voorzien. K.) Verg .

(CimyJJOIW

(K/i (YUl (Kn \ SB. zilver, zilveren, van zilver.

Verg . <n iu *n thryj \\

(Ml CG1Q1 (ten \\— 4)3^^^ SB. zich heen-

wringen door iets, bv. door een pager.

ajy)<m*}Mi afnt imjj\ iemand zich laten wringen

door lets, zooals bv. door een pager, bv. om hem

steelsgewijze te brengen of binnen te brengen

Op ket erf. Verg. (naqj)'rjrLirr^(Kii\ aqnayj.(^»m

amp zoomede bij oji mfc ajy*

(Kl (YUI 2 (KYI \ ( (kjim iru d (kt) \ of au) <rj <ru t <im \ Kw.

zva. oJKL>hamiima\ en <untu<&i\ K. N, een

figuurlijke uitdrukking of figuurlijk ge-

zegde, om daarmee op een min of meer

bedekte wijze iemand of iets overdragtelijk,

of bij wijze van beeldspraak, te beteekenen.

Skr. sjloka, vers, couplet. Jav. WdbJc).

(Kl (YU) (KYJ ^&(*CI \ en <riasnax<KhrLHKn^A(Hi\ zie

onder f^asna^w

(Kl OTUi (KYI ^As (KYI fj \ ong. ^?S-kti-3jo^\ SB.

zich luizen .— <Hin <ru <hw ^* urn >^\ iemand lui-

zen.— iwirutHw^wammtfadwiiKr^js spreekw.

ten koste van zijn onderhoorigen in zijn

behoeften voorzien; ooJc hulp vragen aan

iemacd, die zelf behoeftig of arm is.-—

(Kfl arm asn fj \ SB. gebed, bidden (Jr. 'i^jj\.

ajiihJiirvi isrt (HTjj > bidplaatS. Zie OOk oj)njioj) asnjj \\

(K/l aruj OSYl
ft

N SB. ket smalle metalen bandje,

dat aangebragt onder aan het heft van

een wapen of van een gereedschap, zooah

bv. een beitel, en wel vlak bij het lemmet,

dat laatste doet stevig zitten in de greep

of het handvat. Rg

.

(Kl (YUf 2 (isn fj\Holl. slot; SB. slot aan een

deur ; hangslot.

Q
(K/J arm (*SY1 [I \ SB. met een kwast er in,

kwastig, van Jiout; fig. dubbelhartig, on-

opregt. — »jjirv) asn ^t i:n rviasriji\ dubbelzinnig,

voor verschillenden uitleg vatbaar, ondui-

delijk.

(Kl arm (Kl
fj

\ oolc wel eens geschreven ^?^^n

sultan. Ar. ^LIiJLwj.

(Kl (YU) (isn 2 (Kl
fj

\ SB. een razende gelijk

zijn, bv. door de Tievige koorta.

(Kl arm (osy}\ f ^?™
(
*£n SB. wee worden

van den honger.

(Kl (YU) (Kl\ SB. ook (U2fq(ota^rviM\ dinsdag.

(Jr. VJ$3).

(MtCCl(r)9JI\ of <£?£™<m<\ SB. klaar zijn,
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afgeloopen zijn van een werk; klaar zijn

met zijn werk. — Verg. Mai. selesei.

(Ml (TUI (Ml P \ (Jav. spoor van lets, zooals van

een slang door een bosch of onbebouwd

land.) £i£lt*n-zA(njiajn\ het spoor willen

bijster maken.

(Ml CTUI (Ml P \ naam van een heester, ocimum

basilicum; (Skr. toelasi.) Be bladen worden

o. a. bij het S<ei\ als een der ingredienten

daarvoor, gebezigd.

(Ml (r8l (Ml P \ SB. offer, bestaande in een le-

vende kip, (m^j^n enz. dat door den doe-

koen, ten behoeve van hem die »mxm<8*

(SIimojiiei. of tmam£ia3i(naj><cn\ en Wei Op-

dat de djoerig den zieke vrijlate,— wordt

geplaatst daar waar laatstgenoemde zijn

kwaal opdeed. — ^*fl<£^^ een^-rfl

<&1 plaatsen ergens; ook ten behoeve van

iemand zoo'n offer ter plaatse brengen of

gaan brengen.— Verg. ^.rSaS^^^N,

(mi arm (Mi aa 07 (Hi n \ zie bij ^uw

(Ml OTIJI (Ml (Tl nn (UU1 (Kl fj\ zie bij vf<un^oj^w

(Ml 0OJ2(M12 <Trl (LM (Kl fj \ zie <£??-m\

(Ml cnjl (Ml t&n/J W — (m,9ttSnSiasn^\ SB. maar

eventjes, als het ware slechts in het voorbij-

gaan, raken; slechts door de opperhuid,

en bij een boom slechts door den bast gaan,

van een kogel, of dergelijke.

(Ml CCTl (Ml (UI/JW — (Hyja^iQfurp SB. zich door-

wringen door een menschenmassa. Verg.

(yqjja^ifqctms en het volgende woord.

(Mi (TU1 (Ml (Ul ft \\ oantnaojiajijiy ZVa. anntcyoJi ojiji^

(Ml (n arm (Ml \ SB. of S. Surname B. ver-

kouden, verkouden zijn, verkoudheid. Mai.

selesima. Zij die m^mms verklaren te zijn

SB. geven als beteekenis van ajtaziarnfls SB.

verstopt zijn in hoofd en neus, tengevolgc

van verkouden zijn.

(Ml ami (Ul \ SB. <uiojirvi<ui\ in alle ngtingen

door elkaar kruisen, van vogels en visschen,

ook van menschen.

(Ml OTUI (Ul &SY1/1 \ (Ar. £j\ aX\o salawdt, coll.

mv. van s^ao — Jdv> Wdbk.) SB. het geld,

dat bij een sterfgeval gegeven wordt aan

de priesters, om te bidden; ook het geld,

dat bij zoo'n gelegenheid, bij wijze van

offergave, wordt uitgedeeld ; bidgeld; offer-

gave in geld. Voor ajunjinsn^s zie op het

woord. aoMin <cn asn wj\ iemand, priester of

leek, salawat geven; voor een doode sala-

wat geven. — c*.w>0ui<rwoflsw^\ de Arabische

formule, die de Soendanees vertaalt met

:
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arjtunG^urLi q mi cm ceji am an oeji ? tun pn ^ tz.1 am ani oJ? an

a7n(E/iajn^ja^j\ opzeggen; hetgeen men o. a.

doet als men een graf of een begraafplaats

voorbijgaat, zich te slapen legt, enz. —

oKn<nj\ an asn/j\ met begeleiding van de

asn(u}(tfi\ verhalen uit den ouden tijd, ver-

tellingen en derg . voordragen. lndemaand

Moeloed is het njalawat zeer algemeen, en

kiest men dan Moehammed, diens leven en

werken, tot ondericerp . Zie ook mj\m $ <u am n-, x

7.. a / n
Oij (hjjcLijpw — aqncnjiaj)asn^tap\ zva. anjt asi iri^i /i \

zie dat onder Verb, en Btjv. — Zie ook

O •>

QJI an/) OJ) \ SB. misverstaan, verkeerd ver-

staan, bv. een bevel, dat wordt gegeven ; ook

een naar voren en een naar achteren ge-

keerd, van de liorens van een buffel. Verg.

asna^^xmcEjiaa^ — iHr/j ru& \ overtreden, af-

wijken, niet opvolgen; en anders worden,

ten opzigle van iemand of iets, van iemands

hart of denkbeelden.

een bevel of voorsclirift overtreden, niet

opvolgen

.

Q
OJI arm arm asn \ SB. door de lucht vliegende

of overvliegende vonk.

QJiarui (U)jj\ SB. (^rvi(uji\ steken, liggen

a . Q
aqji <ru <m ani z ann \

of zitten ergens in of tusschen in, ook adder

lets, bv. van een pen, achter het oor; voorts:

zitten (wonen) ergens, hetzij alleen, hetzij

met zijn vroiiw, maar in beide gevallen

zonder een baraja. — MrLm.i<EiSi<n/iaziazi<u

amM/js nog bij U in herinnering zijnde,door

mij tegenover U begane fouten of missla-

gen, zoo in een bede om vergiffenis. — oQjru

(U)2(hn/j\ iets ergens in, tusschen in steken,

leggen of plaatsen; een pen steken achter

het oor. — anjirui (u) ? an ay an % \ zich ergens

tusschen in plaatsen, bv. tusschen de takken

van een boom.

(Ml Onjj\(Ulfj\ SB. (ui£><nj^^ zva . cuaJnrSiw

(Ml arm 2 (U}fj \ HolL slof ; SB. muil, mu len.

a
QJI 07] (Ul ft \ SB. met meer te zien zijn; niet

meer in het oog vallen; fig. van een tool

opgegaan in een andere, die de heerschende

werd .— Verg . <n^ lj asn
i
w

Q Q
(Ml OUl OJI \ een dorpswoord voor c-y?w«|*

(KQ arui ajl (Ki fj\ SB. negen. wwyflmw|^

negentien.

^ ^ no'.,
(Ul QCiaji QW fj \ SB. MMvibi<Hriji\ in het

nauw zitten; ook overhaast, met overhaas-

ting gedaan of verrigt; en den tijd er niet

voor hebben, nam. voor iets, zooals bv. voor



(Ki .rti in
fl

\sr 425 iKt #li i&ia\^/ N

het schieten met het geweer, zoodat men van de

bajonet moet gebruih maken.— ihm (Li (m^i ^n

iwiFrf,?^ zoo'n nijpend geldgebrek hebben,

dat men zijn goed moet verkoopen.

(W) arm (U) n\ SB. ojt<Ki7xi<LJiji\ het heerschen

van een epidemie ; heerschen van een ziekte

of kwaal.— in-m<Kiojnn.i(Lyi/i\ er heerscht

een epidemie.— Verg. (ucmitmarn/l*

(Ml crU) (U) 9 \ Holl. SB. salade. — njiir.ia.ci^'cnd^

(hiu\ kropsla.

QJ1 2 (HI (TV) (U) OSYl
ff\ SB. SnoJiirqriJia.^ asnjj \

llitglijden. — a-qj) z <ri M) (iJ) asr^/l \ zva. asn (uizvj rvi

(iwryi^ maar dan van den voet, het glijden

uitglijden, afglijden gedaekt. Voorts agj\z

cr\7\,i(in*snj\\ afglijden bv. op den vinger, van

het mes, waarmee men lets hards aan plakjes

of schijfjes wil snijden.

QJI 2 OfUl (U) \ zie ojit<ia<w.\i

a I)
l

(M 2 onj} 2 d-M 2 \ (Hyi?nji2<bin\ SB. van een

vaartuig, vlot en dergelijke: met goed vast

liggen het water doorklieven; voorts <mnz<njiz

(lCh\ van iemand, die tandaht: zonder zich

om te keeren, in het rond; en S. zijn

weg nemen, koers zetten regt toe regt

aan ergens heen, bv. van iemand, die op

het erf komt, naar de ojku vri m ^\ — oju

k) ? n.i 1 1 u ? m mi
/j

\ van iemand, die tandaht
*

nu naar dezen dan naar dien kant zich

wen den; ooh: heen en weer loopen te draai-

jen, van een kip of derg. die bv. met een

rijststamper een tik tegen den kop kreeg

.

OJiariJi (E/)n\ I. SB. heil, vrede, heilgroet

(
Ar . (•^J-aju ) .— 3jim .»u ,t-? !><^/j \ zie bij (pww 6^n

on VI { (h.i yli fEJJl \ zva. !cjrui<Kri^A.rLi(EJiji\ zie dat

bij tprLitrn/fs voorts: de begroeting verrig-

ten, bij het geb'ed. — m tli ,e? k»^ of ojktu <&i

!ru<zi/j\ heilgroet en respect, respect, groete

van een jongere aan een oudere. Verg. qjmeji^

II. naam van een boom (Myrtus Cymosa of

Syzygia Cymosa. Rg .), welks bladen tot

geurigheid bij sommige spijzen worden ge-

kooki; o. a. zijn ze een ingredient voor de

on ten ok z (Ui ay (KT7 n w

9J) (TV) (&l II \ Kw.— (K1(W
II^]^ of wmo*^\

SB. benaming van een soort goede geesten,

die op de bergtoppen huizen en onzigtbaar

zijn voor den gewonen sterveling ; ook zva.

oft'Ti crnji w (ki (wi(EJi(Hi^(vn(EJi imfi \ hetz.— Zie ooh

mi inw tn (Hi q (im (Hi/I \ bij <rj (Vi ay (Hi % w

(Ml arm C&1 asr^// N 8JB. ^e^5 ongedeerd, be-

houden, zonder ongeval o/onheil; het ging
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goed; het er goed afbrengen; uitgered;

welvarend; belioud, behoudenis, welvaren.

Maar i. d. z. van zonder ongeval of on-

heil, welvarend, enz. bezigt men wnruinks

ah mooijer woord (Ar: dsoy-w j.
-6^kM' /£?_b».

vu (En asriji \ zie bij (ioi. (Ejhi w mim tvi iku nsn m[) \ heil,

welzijn, geluk, behoud, uitredding. —

(Ki/j.ru HtK?M|\ iemand uitredding geven,

behouden, van God; en door middel van

bet geven van een offermaal of het doen

van een offerhande, zegen of liooger hulp

en bijstand inroepen voor iemand of lets;

met dergelijk doel eenoffermaaltijdhouden.

m ,r inrj-r) <ki rc? .- 1 hnjj \ S. iin un isrj mi 2m -&uu t 1

t^N B. wel voor gelukwenschen, bv. op

uieuiojaarsdag

.

C^ O on
(Kfl (171 CEfl ^/i (KYI

fj
\\ mi Kxiycti ti.iaijp zva. mi

O O
(KlOJlfLI Ml/1\\

(M (LH (ED ^Jl (UVI n \ zie "o^n^^w

QJ1 (101 (ED ^Jl \ zva . £ 1 1u w— wn (Ki <Ki tzi J-i \ be-

duchtheid, angst.

Qk! OTLfl (ED (Ml \ zie bij mmw .

Q Q o a
(Ml (KLD cm (HI \ zie bij cmm w

(M CO) (jrn (HY) fl \ zie o3^» "™/TN

OTLD \ Zie a^aq'ri <tn a>nji\K (PeVS . CCOLLuj »

sjoelfieh, vulva muliebris. — Jav. Wdbk.).

(bJ) QTUl (t07) \ SB. M^itii-HJW.raN ZV-a. njinn (isnn

(vm^nM^ bv. houdende mededeeling van

een diefstal, van iemands iets verloren

hebben of dergelijke.— mj\ n > un mi ? in j \ iets,

zooals een vondst, overal bekendmaken, op-

dat de regthebbende zich kunne aanmelden.

O OS
(Wl (101 (ton \ onvertaalbaar redewoord voor n.i

ct
,

'

s„n ~y
7 7 ,

?i ^iibn/iw (bn:Kiznim \ wel VOOr liet rui <tj\ ^7

ibn/j\ van een veelheid, bv . paarden. — Miki

miirrirric^iuruMiLnM^ springen, dartelen

van een veelheid van visch. %.

(bJI orm \ 1. SB. draagzeel, de draagzeelen

van touw of rotting, waarin aan een clraag-

stok de vracht wordt gedragen.— II. ,?.;,?u

(iiti(l,i\ de wijze waarop het wordt ge-

maakt, is of wordt in elkaar gezet, enz.

bv. van een meubel. Verg . Jav. Wdbk.

tjirt-n wordt aldaar opgegeven ah Kw. en 0.

o
a. ZVa. aniLiw

(Kl OTUt \ (Jav. ajiriis Ktv. 0. a. zva. fauna en

cm Mj of <ijnruaiji7vi\ tusschentijd, verpoo-

zing, tusschenuur; en tijdstip, waarop

men iets niet doet of iets niet het geval

is. — <tiyi<*™ ^ iets voor eenige oogenblik-

ken laten rusten orn iets anders te doen.—

tffam 921 (m/j\ iemand voor eenige oogen-
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blikken in het werk vervangen.— M£t.rCi\

niet naar rang en volgorde, bijo. gezeten;

ook: met er door heen, bv. met apSi^s

er door heen. van de i;> ^wii ki,^ waarmee

een huis is gedekt.— <Li n't 7 ; tiruh 1:7 l» row \

van tijd tot tijd bewusteloos; af en toe

zijn bewustzijn kwijt.

Q Q*
. a a

QJ) Of\JI \ zie m >n.i ^\

OJ1 (TUi \ SB. fluit. — ^p?^ op de fluit spelen.

(W) orut (hyi o\ SB. genegen tot net verduis-

teren, verdonkeremanen, heimelijk zoek-

brengen, enz. van hetgeen voor een zeker

doel werd bestemd of gegeven; oolc, de zaak

of sommige omstandigheden gedeeltelijk

verzwijgen, verdraaijen. — (hqn.iumi^ lets

verduisteren, verdonkermanen, heimelijk

en ten eigen bate, terwijl het daarvoor niet

1

tverd bestemd of gegeven, aanwenden.

(TXJI (KYI \ naam van een boompje (Lela Sam-

bncina Bg.). Be bladen icorden 0. a. gebruikt

blj het tci'-najjimjl*

CO] 2 ftS7 2 (EJ)
fj

NN —
tfl&'£p tltf

N &# •

broeden. — j^^^pfj*^ op het nest

(dwz. op de eijeren of op dejongen in het nest)

zitten; op eijeren broeden. Ferg . $-/"r
)
nT

l

Kb™V Mj ^"7^/ NN

OTj fcSI (U) /I \ zva. 6-^.^i.l^w

(}J)(Ulf}\ redewoord voor g^ao^im^ waarvan

het een afLorting is; ook voor c? 0.7 £y? 2 a^/jw

Gebr . i. pi. v. j^^^n dan: ingaan, in-

komen, enz.

Q>J) (Lfl \ Kic. (Skr. sjapa, vloek, vervloeking
>

eed).— iHyi!Li\ SB. iemand vloeken, ver-

vloeken.— w.uw(S^m^ vervloeken, ver-

wenschen, elkaar vervloeken

.

a
(*J) (U) \ SB. rund . — >.> <£, >u >ui°> ^ stier .—

7.7 i)6^)rj f?) tn tj) ^ koe . <S-i* cm hit _s» xji \ kalf

.

(W) (L/J \ SB. bezem.— i^u ^ili \ penseel; kwast

waarmee men verft.— UJ-H»3| ,
|
,,1N bezem,

gemaakt van de middelnerven van kawoeng-

bladen. — nnip maar minder goed, wel

voor Kiti x.j
;

* * mi /j
\ voorts zva. nan -t-i 6-^* i~) ihtjj \

iemand geeselen (met tioee zadmgebonden

a^} 11 nr](Kj i <n 7}\\\ Verg. xn^rttninn asn/jw ^IH

L^rn/js lets opvegen, en een plaats vegen,

met den bezem.— rrti^h^i^ix bezemmaker,

bezembinder.— m * 1 >*>» xn art/i \ Mai. SB. of

S. (K)azr:£i-~i ivi/ix B. zva. ^)fn ryi(Ki)asnji\\ —

aSi(K7(L]\ de vloeistof, verkregen na door-

zijging van water, waarin men gedurende

eenigen tijd gebrand parestroo Het Hggen;

ze wordt bij de bereiding van mi^m^ gebruikt.
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Door toevoeging van (i^<qimaui(ij)(Kjjji en (&i<Hy)

c4o
ab\ gaat de ojimm over in wzswdnw

(ei (hfjiHn ^kw \ naam van een vogeltje, een

o.
soort kwikstaart . — ajiiinasn^^(U2ihn/f\ zie bij

o
QJ) ;C77 (1ST) fl\\

OJI OJi \ SB. stil, niet levendig; zonder iets

zijn; niets opleveren, wat men zou hunnen

gebruiken of noodig heeft, bv. van een eiland;

ook zva. <M<*V 2. — (iJ)(Li(ui\ m.vdsv.

QJ](L/)\ SB. paddestoel. Verg . o^jcjw— ojiiui

G^.chn/j\ bezet zijn met paddestoelen; met

die er op; en van water: met schimmel.

(Kft 2 (Ul \ Boll, zoopje; SB. jenever.

QJI (LI P \\— (hn/j(di^ SB. vecJitende oftwistende

personen scheiden; ook een kind spenen.

(Kfi OTI (U) P \ wordt verklaard met <rj in ^ -~n (lw

(hi ~m ori z xp nj i^q \ ongen otiveerd royaal of

ongemotiveerd geefsch.

QJ) (LI PN en oJhui_%\ zie MmtrLuivnjiw

a

s>

QJI (L/J P\ zie het voorg. woord.

2 (L/l P\ SB. reeds gekauwde, om de een

of ander reden weer uit den mond geno-

mensirihpruim. Verg.<^M<wjj\\\-<!Qj^M^ S.

<mcui(Efi\ B. siriheten, sirihpruimen.— ww^

(Sn2(Hiji\ S. (&(&iaji2(Miji\ B. de ingredienten of

benoodigdheden om te kunnen sirihprui-

men; een klaar gemaakte sirihpruim. — (ut

dJi ^ oji 2 (u^aln g (hn/i\ S. met foil ny (Ei ^i wn (hry als

B. (voor zoo\i wadah van een aanz.) bakje of

ander soort wadah, voor de ingredienten

voor bet siriheten .— ^7 m^yp m ^?? ^?^ \

duur van tijd van een maal siriheten.

—

Verg. bij a:j KJj.m
/f

\ aji(n.iittrnjj\ en wrjtuw

OJf P w — ^JjH * x SB- Vzer °f staal, ook een

wapen harden; goud bruineren; em zilveren

of gouden voorwerp polijsten.— ^^/£/?^\

een koperen voorwerp vergulden.— W'^F

(n(u)<-n(tw/i\ zoon voorwerp verzilveren. —

(tqn(i»%(uiMnnh\ kunstterm voor het, in de

maand Moeloed, om ze w«£>$ te maken,

(Hifjrutviasrijj over de ontbloote krissen der

aanwezigen. De toapens toorden dan in het

midden van den kring neergelegd en men

plaatst er otcthw^ en toater naast. — Het

water wordt naderhand ah geneesmiddel qe-

bruikt en de rijst als djimat.

OJ)2 (L/l (H)/J\\ — (tQj2(ui(My(\ SB. iets in de

(3^fk£nt(tnaa^\ bv. (u (UKiTtioj^ \ gaar stoomen,

opstoomen.

(MM (Ul (HI a\ Boll, spinde; SB. provisie-

kamer. Verg. amd^w

(Ul (HI \ Jav. droom. (Skr. sicapna, slaap

i
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en droom.). In de Freeinger bekend als de

naam van een vorstenzoon, iciens gescldedenis

wordt medegedeeld in een naar hem genoemd

verhaal.

Q O O . n n
QJ) OJ) 2 (K* 2 \ zie ouujniw

#5? (6) \ HolL spoor; SB. spoor, om een rijpaard

aan te zetten.

(W) (U)\ HolL SB. cipier.

M<n(OJI\ HolL sprei; SB. beddelaken.

(hJ) (U) (ISY) \ Kw. (Skr. prati, in den zin van

pratimd, weerga, gelijkenis, met het voor-

voegsel w\\ Prof. Kern. Jav. Wdbk.) — S.

(KiMamtM/js B. evenals, even zooals; ge-

lijk, gelijk als; ook zva. nomjuSiw Verg. ffo^iw

CV . CY a
QJ) (U) (ISY) 2 (Ml [} \ zie <m<u<l,ii en oji^iwW
OJ) OJ) (HY)

fj
\ B. zva. *l (unryi^/j en mm ^icrn/jw

en (hJ) (U) (HY) /I \\ — ^ mi mi (hv/f ^ SB. achter-

uitrflaan van een paard of derg. dier; ook: lets,

door deliiel met krackt achteruit te bren-

gen, een scliop geven; ieU acliter zicli uit-

schoppen; en fig. zva. ^^Akt^nn-*?^^

(uidoijl^ achteruitschoppen en slaan, zooals

een paard wel doet dat ongeduldig is of wordt.

<M2 (U) (HY)
ft

\\ — nqqiajiM/is SB. schuin

afsnijden, hakken of kappen, zooals men

o. a. de kofjijboomen, bij het op stomp kappen,

en ook de dadapstekken doet, om ze vocr

inioateren te vrijwaren. — Verg. (nVia^^rni^nj^

Q
OJ) 0J)\\ — >>£/) m \ SB. iemand vermanender-

wijze opmerkzaam maken op het onvoeg-

zame, met het oog op de positie, die hij in

de maatschappij inneemt, van zijn kleeding

of gedragingen.

OJ) (U) \ of (ut ? *7 o v.? <m SB. Zaterdag (Jr- (^J^xw)

.

QJ) OJ) (ISY)
ft\

SB. doorgelrakt met een slag.

Zie ook rri(gy:\<i
Ob-

(W) (Uf (1ST) n \ SB. m if
mi am \ het houtwerk aan

een kris en aan de schee, van daar voor het

gevest en de schee, ook van een zwaard*—

i?> 7. 7 u mi aw, 6 i? *:? m/I Of -1-S 7. 7 L| m}6^ '£'» ^J\
\

met gevest en schee van goud. — Volg.

het Jav. Wdbk. m^m^ Kio . o. a. zva.

&i.)U|. en dito. a. dek, los dek over iets.

^ijjmmijli^ii/jx iemand, bv. een bediende of

aangenomen kind mooi gekleed doen gaan,

mooi uitdossen.

*(&) (U) OSY)
f)

\ naam van een zoetwater-vischje

Trichopus Trichopterus. Rg).

#5? S) OSY)
ft

\\ — J^p'g^' zie ^,™WN

(3) OJ) OSY)
ft

\ /. SB. aard, hoedanigheid, kwa-

liteit; van den aard van; zijn van den

aard van; deze of die kwaliteit hebbende
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of hebben; wat is van den aard van

(Ar. &SL*C
J

• — <li rj in n ) an ^ l? ,l/?qG^io n,i n \

de regtvaardige God. — ./?;^?^j?^o-m wat

slecht is; liet sleehte.— kim^id^\ zie bij

(hn/j rj w «. ;. 7 cm iisu au ^ liuji % \ zie OtJ IV >* ' •? *-' ihJ} % ^

J/, (hqn iji (isnp SB. een regte lijn trekken

met behulp van de sipattan;'^» geioeer of

pijl brengen in een regte lijn met het doel,

op het doel aanleggen; de randen van

de oogen (van de beneden oogleden) verven.

'^'^'S'^T ^e^ me^ een zwart smeersel

gevulde bakje en aan dat bakje bevestigd

koord, waarmee de timmerman een regte

lijn afteekent op het hout; ook, maar

• dan als een afkorting van mimm Jam

S;^2r zoo'n afgeteekende regte lijn; voorts

liniaal.

Q
(Ml (VI OSYI n \ SB. nauw, smal, van een hergweg

of van een punt daarvan ; smal van de horst

van een paard.

(Ml (VI asn[\ SB. schoen, laars; remschoen

(Port, sapato).— *sn<Kn ki

m

*sn\ schoenmaker.

(Tf (Ml (Yl &ST7 (£JI \ Roll. September.

(Ml (VI (UUI \ s. <K.iajKut2ajyi\ B. opdat, ten einde;

mits, als slechts, als maar, indien maar;

ook zva. asnaji\ en zva. h.no^io^i\ goed was

het, dat. — xmiiiMim\ slechts, maar,

evenwel, nochtans.

(Ml (VI (HI ft OOJ.OJ) (KJ 2 (HI fl\ zie m^w

\

(VI (ESI \ en <^% <u ^ \ zie *p m <** >\

(Ml (VI CTH \ wel voor m -Vkm joi ^ ? oh w Zie aldaar.

(Ml (VI am 2(WI 2 (Ml fj \ SB. overeenstem-

mend, evenzoo, op dezelfde wijze; ook het-

zelfde, van het oordeel van at de leden van

een regtbanh of ander collegie.

(Ml (VI w (iqn(LJi\ een Jav. krama woord, dat wel

eens voor het overnachten van een voornaam

persoon wordt gebezigd.

(Ml (VI OTI (in (l£? 2 &J) (HI 2 (HI jl \ zie^Mii^iw

(Ml (Ul \ SB. geluid, het geluid van iets, ook ge-

luid, dat een insekt maakt; stemgeluid, stem,

van menschen en dieren.- aiiwm \ geluid geven;

zich laten hooren; zingen, fluiten van vogels;

afgaan van een kanon.— (U)iwn.i,^ mvdsv.—

&i<Ki(ia6^i.(m/i\ van parestroo gemaakte fluit,

ten soort kinderspeelgoed. Kerg. 6J2rn(Ei^i(isnjj

-O
6^&<rj EjI ^i nsn <>n

/j en lyonruaptn ru ml

i

tmjj \\

a
(MI(UI\ SB. wwo^iM/^ hikken, den hik

hebben, maar niet door te veel te hebben

gegeten; volg. Reg. Tj. ook zva. 6^26^2^^

ayngM/jw (Mai. sedoe, hik, snik. P.) — Verg.

^\2-yixmj^\ en it-Ji vn ruaw
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QJJfcJl\ zeer plat, zca. inn'i\ (>n ajjunw

{hi ^J? (Hi \\ (M^nc)(hn\ ander naam voor de ge-

malin van Batara-Wisnoe; de pewone naam is

iM w Het <o} aJi ,w? a<i (^ h } ? j} n-n \ beheist Jiaar pe-

scMedenis. — f^i^im\ fMr^^)\ Kic.— Skr.

sadana, middel om tot iets te geraken,

middelen, goederen, rijkdom. Jav. wdbk.).

(Kl (VJj \ SB. naam van een metaalmenpsel, waar-
\

belemmerd door de lagoe, van een verhaal,

(MM (U1 (ft ni (KYl
ff

\ zie dDirijtw

(Wl&J) (KYJ rt\\ _ ^Jw,^ SB. met reken-

schap vragen van ieder woord, dat men

ten antwoord geeft op de vragen, van

iemands ondervragen . — *•'*> *- 1 •« j» >•:« <>> ^nji \

door het donker of de duisternis over-

vallen. — inn •/..? uiitniiuarn\ in den gang

'1
mee (wmi-iMfi wordt verzilverd. — ait -ki <wi.\

verzilverd.

(W) 2 (tJt 2 \ de Jav. hen. voor hetgeen men in de

Preanger henoeml met ten tun ^ t. w. een lans

zonder ijzeren punt, tournooilans, zooals

gebruikt wordt bij het ^w^rtu^-nan^ de

benaming voor hetgeen men in de Preanger

gerneenlijk ^ ? -.m rjmm <hj <j noemt : een spi egel-

gevecht houden met tournooilansen.

(Kig-i3ti\ in de Preanger: deelnemen aan een

steekspel. — <*w«ji?\ uitsteken, op zijde

uitsteken van een of meer takhen aan een

boom; ook uitgestoken van de hand. —

(KpMiou ~>)(m/}\ iemand iets toereiken, toe-

steken, toehouden, toeschuiven, aange-

ven, geven, presenteren. — <h™.io^ ;kw?.wi^\

iets iemand enz.

vertellinq, enz. — am ; i fa tm ._? c_ ^ ,iu ?l? am ^

: ) n n
Ki-^t an^s zva. *m xninri a_ir~~? ru luiLw i.i ^n-taji^

aftiia-HMM,'!'. iemand drukken of dringen,

ook tegen iets aan, hv. tegen den muur ; werk

schuiven op iemand. — ih.iL^fa^m^ifa^m^\

zicli verdringen, hv. om iets te zien. — ah/iM

ic> hv,]\ iemand vermanenderwijze beknorren.

(M (IJJ (KYl
fj

\ SB. waarlijk, werkelijk; duide-

lijk, zooicel duidelijk zigtbaar als duide-

lijk, zoodat geen onzekerheid of twijfel

meer overblijft; buiten kijf; bekend, van

een plaats, wat aangaat de ligging (Ar.

Oi.^j^as siddik, waarachtig getrouw; Mai.

0\>aaa> i Oj-^y ' zoeken, onderzoe-

o a

#*# c^n \ zie 'H^p

ken. Jav. Wdbk.)— ^-iS/hns**?^ van iets

zich vergewissen.

QJl 2 &J) 2 (KYI
fj

\ SB. ^ii^uiJitiM^ platte

houten of ijzeren schop met korten steel,



!K1 lOKll { \ 432 (kj in ru \

toaarmee men het ergens liggende vnil, bv .

buffelmest uit de voeten brengt .
— Verg

.

(Kl (U) (HYl P\ S. x-it-i^asnji^ B. vrijwillige gift,

aalmoes; een aalinoes geven; vrijwillig

beschenken met iets\ een geschenk geven;

voorts offermaaltijd, maaltijd, dien men

geeft in voldoening aan religieuse voor-

schriften of voorvaderlijke gebruiken of

wel naar aanleiding van de eene of andere

gebeurtenis; zoo'n maaltijd geven. (Het

zijn de Arab, tvoorden &_2,>aoj sadakat, en

&*5^ySb > hadijat.) — oji ro) <m ^ cm nsn^j \ 1,7] ok

,is7? ,1517 (mjj\ offermaal op den honderdsten dag

na iemands overlijden ; zoo'n offermaal ge-

ven voor iemand.— ajn .i^ asna.^ \ zie amm—

!yqjjiiitrr)^(Liiihrt/i\ S, an vn ax ast} chtji \ B. iemand,

ooJc velen beschenken met lets. In liet laatste

geval het Pass, ook wel met den mvdsv. —

den erfgenaam of de erfgenamen weg-

geschonken iets, behoorende tot de er-

fenis, en zulks met de intentie dat de

handeling worde meegeteld bij de goede

werken van den overledene en dus hem

ten goede kome.

(Wl (U) aU) \ zie bij i^wrv/jw
(KYI

J ^ {

(hfl (Yl (W) &SY) ft \ ong. — (K,i&i^iJ)isn^\ zva. «ui
o

j^«5P

o o

a

(ton t) iiji (nn^un tmn \ xnunni i^ am iht^ \

(van meer dan een persoon.) — toUiaun^t

wn\ S. xn tun a^iisn ga^/i^ B. lets, geheel of ge-

deeltelijJc^ vrijwillig of wel omdat zulks voorge-

c a n
schreven a<», weggeven.— ajuQj^^fKn^tunnofis

S. tuitLrit*:asr)iH2ji\ B. geschenk, gegeven

met de intentie om te sidekah ; ooh door

(Ml &J] 2 asn f)\ ong. — <m£? im asnji^ SB. ver-

vuld zijn met verlangen, verlangen, van

iemands hart of gemoed.

QJ1 (U) (ISY) n \ een soort van paling of aal.

(Kfl (Ul (U)
fj

\\ — <HiJi*a<u/i\ SB. een Jcawoeng

palm aftappen, het sap aftappen. — (m

a.o(u~iM/i\ kawoeng palm, die afgetapt

wordt. Bg.)

0>J) (U) (Ui ft \ zie ti?n 2 tun w — ill (in pi xn (ejjji \ naaM

van een lelieachtige plant met geurige witte

bloemen (Polyanthes tuberosa).

(Kl (U) (LM \ zie wrfrmfw

(UI(UI(UU)\ SB. of S. (Kitiwcms B. gereed,

in gereedheid, klaar, er mee klaar ; in alle

opzigten compleet, zoodat er geen stuk ont-

breeM, bv, van iemands kuisraad. —
(tyi™

tLiid^HMji^ gew. SB. zeldzaam <mnwi <rn ma^
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B. voor iemand of iets iets in gereedheid

brengen of houden, in gereedheid brengen

0/ houden. — ^^Sam^**^ SB. of S. en

(hon(Lvi(rrithni2(m/i\ B. iets in gereedheid bren-

gen, klaarmaken; menschen present doen

zijn, ten hehoeve van de een of ander verrig-

ting, bv. lastdragen. — ojim(8klvi6^a<mji^ het

noodige klaarmaken, in gereedheid bren-

gen of houden; ook in gereedheid brengen

of gereed houden, bv. troepen.

a *
. o(Ml OTI (tJI (Ui/I \ zie ajnui rr\\ bij ^tiw

Ml (Ul (EJI fj w — (pyiaj) (Enji \ SB. lets verzwijgen,

achter houden, maar stilletjes voor zich

houden. (mj)(ij)2(Eji2cmji\ lietz.

(Ml &J1 cm \ SB. collectieve benaming voor de

ramboe's. — Zie ^£*\\

S /
(Ml (Ul am \ ofM2(u>crn\ SB. handelaren, koop-

man, in 't groot (Perz. saudagar).

a
(Ml (Ul am 2 *>? \ naam van een plant met geel

bloempje. Be bladen worden, bij gebrehe van

malam, wel gebruiht om onder het naaijen

den draad mee te bestrijhen. Van de vezels

der plant Jean touw gemaaJct worden.

OCT'S
Ml (U) \ SB . of wel wat mooijer woord als

&itKKt^(m\ zie ook aJdaar: gepast, passend,

van pas; goed of zooals het behoort te

wezen, van grootte, ruimte, fraaiheid, enz.;

voorts middelmatig, tamelijk, gematigd.—

(Ki(ih\ er overvloedig zijn, op dit pas of in

dezen iijd, omdat het er de tijd voor is,

van een vrnchtsoort.

(T)(MI(IJI2\ SB. uitholling in een gawir;

een kleine goeha.

(MI2&JI2W — M fM i«ar\ SB. de uitholling,

waarin het lijk wordt gelegd, in een graf.

a
Ml (l£? \ ong. (Jav. lets dat voor een gast gereed

gezet wordt ). - «^ «sijo ^.tg- x SB. van bladen,

bv. van pandan bladen, gemaakt en veelal

geverfd deksel, om de klaarstaande spij-

zen, in afwachting dat ze worden genut-

tigd, mee toe te dekken. —- -w^.^*^

zie bij (w ^n ax an (hi /iw

o
(Ml (l£\ \ SB. oogmerk, bedoeling; gezind, van

zins of voornemens zijn iets te doen; met

het voornemen of de intentie om; om;

met het plan te gaan naar; wenschen iets

te doen, bv. iets te vragen, een geschenk te

geven,enz.(Sh\sddya.)Voorts£!^ (van iemand

sprekende Lii^m) met het volgende mnjuHryt

of vf-nawjf: van plan zijnde; van plan zijnde

te gaan naar; ook willen; met den wil

of de zucht bezield zijn om of van; en
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zoo ooh aj)motn\ met het volgende unajui:

begeeren, verlangen, wenschen iets te wor-

o <r>

den of te zijn, van iemand gezegd. — (ki&jiojioks

dat het doel is (was) van den togt, gezegd

van een plaats, bv. van een dorp. — aji<Enaji<En

(hn(Si9Jin^\ zva. am(^^i^i^mi^(iKCK}amJl\ zie

bij <m<e/iw — fijit&KiKs zva. aJiMz\ maar hoffe-

lijker, en zoo in plaats van dat laatste als

men spreekt tot een meerdere. — mm^\

doel, bedoeling, oogmerk, voornemen. —

(uicLi(tf:(3-&!HTji\ Jietz. — Zie ooh 6^k(Knpi(HT/i\\

Q
&j) d£\ \ SB. pen van een steJcelvarken. — ajjna^

art/I \ bamboezen of houten spit; de hou-

ten pen van Mojinytsnw

OJ] OTj 0£\ (tCl /} \ zie het voorg. woord.

01 (Ml 01 &£\ (Kl n \ S. aji^(moj)^\ B. ander,

anders, verschillend ; een ander; iets anders.

Van den grondvorm iqajnrfttx\\

(Mf(l&2\ zie (8-m*

O
(Ml Q& (KYI f)\ zva. (rwcrriw

&JJ 0& (IJ1/J \ SB. door te knielen en het

voorhoofd in aanraking te brengen met

den grond, aanbiddend zich neerbuigen

voor God (Ar. <>a3rvu>); °°k zeer eerbiedig

begroeten, met het drukken van een kus

op hand, Jcnie ofvoet van hem, dien mengroet;

of wel, volg. anderen, met het beroeren van

een van genoemde lichaamsdeelen met

het voorhoofd. — mon/jost^^n bidkleedje;

de doek, dien men, als men het gebed

. wil verrigten, voor zich uitspreidt, ten

einde het voorhoofd er op neer te buigen.

Q
(Ml (UUI \ een voornd. v. d. 2den persoon; zie «a

rniHi^ — mi (KA (mim (uui \ over en weer sia

bezigen, tot elkaar zeggen; elkaar uitschel-

den. — oj) (tut (K.) (Uui (hoivmaj) \ wat ZOU
J1J

kunnen ! — Mcuu(iJi(uu(hrn(&hah\ wat zou jij

te huis brengen !

flv/l (ULQ 2 Ml f) \ SB. bang, bang zijn, vreezen,

duchten, angstig zijn ; bang zijn voor iemand

ofiets.-mn<rn(M(ihcii(KJi(uuizcmfi\ met angst of

vrees vervuld zijn. — (hum uud (nt^\ vrees,

angst, beduchtheid— (EiicKnaji(Luitanj^\ iemand

of iets (een bep. pers. of een hep. zaak)

vreezen. — cmjjnSj(uuii(Hiiynji\ iemand bang of

angstig maken of zoeken te maken.

(Ml OAJf \ Mai. groente, moeskruid. Ong.— mmj.

'rtanjfs Jav. groenten, moeskruiden,— <tfnvni

cm ^huuit) (mji\ en bij verkorting ook wel ojimj

nKHTji\ groentetuin; aanplant van groente en

moeskruiden.- Verg . G^kcSianjien <njHnjixmji*

(Kfl dfl/l \ of oSG-saw — annaM\ of <N?y/3-^ SB*
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zoeken, zoeken naar iets, met den zin van

trachten te krijgen, er aan zoeken te komen.

(Hif]irvi(Lu\ mvdsv. — Verg . r^u) (uu «t? «t^w

(H?j(iwni(Hyi\ S. C/*°£1]^ N B.iemund luizen.

od)M{uui'ri(hnfi\ luizen, luizen zoeken.- o3.?S^

cSia!u'rnmji\ elkaar, beurt om beurt, luizen.

aajiiLuxmasnitai ji ten t} qmm ihtji \ Sjpreekw, VOOr :

zich met opzet een ongeluk op den hals

halen — xm^hosjivuu of <cn r£} oji &ui \ zoeken,

trachten magtig te worden, bv. de ver-

schillende dingen die men noodig heeft; er op

uit gaan of zijn om wat te verdienen.

(Ml (UU) (HT) n \\ (wmj, 1*™/!^ zva. ™J\ (9 !

*™J\^

(U) (UU) (KYI
fj

\ SB. schuin afloopen van een

dak; en van een paard, terwijl het loopt: den

hals gestrekt houden naar den grond.

en QJl (UU) 2 OSY) fj \ of vfMajasnjis SB. schieten

van een vogel door het luchtruim, bv. uit de

hoogte naar leneden; ooh schieten, gieren, van

een hoot, die vaart keeft, bv. naar den oever;

a

voorts redewoord voor het ogp o
(Ul (h.1 2 (HI /I \

het afdruhhen of laten wegvliegen van een

pijl; en eindeh'jJe zva. <b*i\ waar dat een

redewoord is voor n-ui «?^ «sn 7 n\ Verg.iqajnajuiw

Q
*J1(UU)2(*J)

f)\
zie ^^W*

&J) (UU) 2 (L/) ft \ zva. iutHi(Kyi\i (EjiajiaJut<ufi\

SB. muzieJcinstrumenten gelijk, zoodat de

toon van alien even hoog of even laag

is, stemmen; de toonen van de verschillende

instrummten in harmonie brengen. Pass.

a on
(lJ) IUIM (111 2 (L1JI \\

a
OJ) (UU) (VJ) n \ zva. aKTKmimji^ heer, meester

(Ar. j^uul

(W) (UU) om \ S. ojioMcms B. grootsch en in

alien deele voortreffelijk in orde, uitne-

mend ingerigt, bv . van iemands verblijf; —

op groote schaal, op onbekrompen wijze.

&>J) (UU) CKY) \ zie <m axi am\ en oji .101 &w w

&J) (UU) dm fj \\ — aqnaAJixm^\ SB. over dag uit

een huis of uit de aanhoorigkeid van een

huis, bv. van het erf, iets stelen.

(hJ) (UU) \ SB. nest, zooals van een vogel, 00k van

eenmuis.— wm nesten maken, nestelen.

a-? ^u /irw-ni \ eetbare vogelnestj es .— oji mm <un

(3^(kt)ji\ soort wachthuisje, gemaakt tus-

schen de takken van een boom; ooJc de

mars op een schip.

OJI (UUI \ I. SB. schittering, schitterend, schit-

teren, van een veelheid van bloemen, van kleeren

enz. Verg. ayxmq i en <wn(Hi\\ — <itw -^ »o^ \

aSi (uu a? (EJi Zi \ spreekw. zva. &a
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II. Jav . in (fJi ilvi ru iasn\ zva. (irhg rrt(Ui2asn\

dag en nacht, over dag en 's nachts, in den

zin van onophoudelijk, zonder ophouden.

QJl (EJIjj f cm^s Ar. *L& Syrie.

a
(Ml (EJ1jj\ afkorting van & (& v^w <& (EyjG^uim \

en (>J>{gi'Ti\ afkortingen van <&(8i<&ifi<3^A.xm\

en a&<MjM'-n\ zie bij axm^w

(Ml(EJ)\ Kw. (Skr. sama); ojiojkeji\ S. iwimiSn

B. iemands gelijke; en mede, bv. ajiojiauinm

-r^rt^N medelevenden, medemenscli, mede-

menschen. — ojkejioji&i\ s t oji £1m <£i \ B.

gelijkelijk, gezamenlijk, beide, alle.

a
m

QJi (Eft \ j m zie <K.i'ntut\ en aldaar 00k ckj/iiSk^uchi^w

2. zie dJi&nw — 3. (mqjkeji en ojiSiojiSis zie

(Ml (&] \ Kw. zva. (hfn(rj(cn^\ Jav . Wdbk.—

cut (Unix i ajiaa^y SB. plaats, waar velen zijn

zaamgekomen of zich vereenigen, bv. om

feest te vieren.

<MI (E4 \ i. zie <W*p— II. SB. 00k uzcrmtUg^

benaming voor de djagong in dat tijdperk

van ontwikkeling, waarin de korrels zich

nog niet hebben gevormd. — ajtQans

kunstterm voor het opkomen van de pare op

de, kweekbedding. Verg. tJiSt.vh en (utthw

ojk&klvkkijis nog zonder korrels zijn, van te

veld staande djagong. — (£)£i\ Jav. uit-

botten, uitloopen, knop of blad krijgen.)

(Ml CEJl \ S. <m£i\ B. wezen, uiterlijk; uitdruk-

king van het gelaat; door bet gelaat den

indruk geven dat men is bv. aangedaan; het

air hebben van; schijnt het wel dat; naar

het scheen; schijnen iets te zijn; 00k min of

meer; trekken naar; als eigennaam kan £)<vi\

beteekenen: er goed uitzien; bevallig, voor het

oog.— vgm^ er goed uitzien; eengoede

vertooning maken; 00k (er opgeruimd

uitzien. K.) — *™«» »&i«<m^\ natuurlijk voor-

drageno/ voorlezen. — cm £l^n (m^\ iemands

uiterlijk, wezen, gelaat, wezenstrekken

.

(Ml CEJ1 \ Jav. zva. (EJi(p\ en Jig. vreesverwek-

kend.— <m<8keji\ met een doodelijke vrees

bevangen.

<n(Ml(&12\ SB. of S. met asnasn^ B. gast,

bezoeker; vreemde, iemand van een andere

plaats.— ny (ton (si $ \ ergens semah zijn.

(Ml 2 (&1 P\ gevormd van <q<unt(EJi^\ (Jav. zva.

07ntufA\ en het voorvoegsel w ; SB. zva.

w(ui^\ 00k huisgezin, en hoofd van een

huisgezin. — M?<£/if<ioj?<iJ\ koffijplantend

huisgezin, huisgezin bij de koffijkultuur in-

gedeeld; kultuurdienstpligtig koffij planter.
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a
qji<fjijI<$ ^fkcun\ 2ie uj o3^.x

Q "
QJICE/l(L/n\ zie (mojHw

Q
QJI (&1 (tofl\

SB. Arabische boter; ze wordt

oolc op Java gebragt. K.

a
(Kl (&1 (HIfl\ SB. benaming voor (untuit^ zonder

bekende oorzaalc, ergens op het lijf of van

een lichaamsdeel, zooals bv . de hand.

QJI (E/J QTj (HI (IAJ) \ zva . amamxm^s en <rut tli

tu)2^n\\ (nji(uriihn^k(E>inr}<hri(Lyi\ geen geWOOn

meer dan gewoon, ah zijnde toegerust met

buitengeioone, moral bovennatuurlijhe eigen-

schappen. Zoo bv. van een paard.

QJI CEJ} \ SB. J. niet indachtig zijn aan iemand; oo/c

dat niet zijn aan God, bv. ah degene die uitred-

ding wil geven.— asm^^ix niet in onzeker-

heid of onwetendheid verkeeren met betrek-

Jcing totiemand ofiets; wel zien, duidelijk zien;

wel weten ; de herinnering hebben bewaard

of nog wel indachtig zijn aan iemand of

lets.— aji<E,iaji(&i\ niet zeker zijn van zijn

zaak met betrekking tot iemand of iets ; in

het onzekere zijn omtrent iets..— tun™

<vtnrKHyi s [n onzekerheid verkeeren, niet

weten waaraan zich te houden, van hart

of gemoed; zich vergissen, zich verzien;

in onwetendheid verkeeren of niet we-

tende zijn aangaande iets, omdat het voor Item

bedekt is of bleef. Ferg . ^w^ww

II. SB. het laat zich niet aanzien; het

zal wel niet zijn; het is niet waarschijn-

lijk. Verg. i&uajiru^w — ^^/w?^ N wat

betreft iema?id bijna vertwijfelen aan iets.—

B. zich achten dood of overwonnen;

zich beschouwen als een verloren of over-

wonnen man ; ooh: de hoop verloren heb-

ben, op herstelling uit zieJcte

.

(ZJ) gejj \\ — ^^p 8B' z ^cn vermommen, om

niet herhend te worden.

OJJ(EJj\ SB. put, waterput.

(M (&) (Hnjj\ S. Q^fEa.^-rtinjis B. mat, matje

om op te zitten of om op te slapen.

a o„
aJt Wi ni N zie ™ wP

(Kfl (&) (KYI (HI f)\ zie wn-n^n^

(Ml OEJ) OSY1U \ zva . w diicMjf w

O
QJ12C&) asn n \ SB. speld of naald van bam-

boe, om een blad, waarin iets gepakt is, mee

digt te spelden.

a o
OJl (E4 2 asn n \ SB. sprinkhaan. Verg. ™^n I.

am «Ji ctJt ^a (Bid asn ~jn*~n (k.ic-.asnccn tun im urn g tun z t&ni?
Co s

(un 2 \ spreehw. van iemand die ah zijnde dom en

onnadenhend, zich mahhelijk laat beet nemen.
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(K,1 (El~Ji g\

a
(Kl (EJJOSH 1\ zie ojigtasnjiw

QJ) (El (&l 2 (Hi of(^)^t^2'Hi\ SB. als ook, als-

mede; laat staan; en dan; om niet te spreken

van. moo2m|\ hetz. maar sleclds in temhang.

(Kl (El (Ul QSYI n \ «i cut asn^Afzi (ui asnj^ \ zva . vi (ui

asryw

QJI (El (Ul (tUI
ff

\\ — aspiKi(U){iQ2(HTjj\ SB. een

groot stuk van het een of ander in eens in

den mond stoppen.

(Ul (El —1 \ of qjkejizji2\ verb, van casave. Verg.

,.. . CY

O Q(Ul OTj (Efl <<J) \ zva. a&<rj<zi~ji\\

T&j)i

(El Ul P \ SB. eed; een eed doen, zweren.

—

(kjjjiui^i^ iemandheeedigen, laten zweren. —

(urn (eji ^i % (un (htji \ hetz.

(Ul (El —1 (HI 1\ SB. boot, sloep; ook en dan

veelal iui^n(un^tEJi^ia
;nji\

prauw voor afvoer

van produkten, bv. van koffij; afvoerprauw.

(Ul (El ^Jl (HI 1 \\ anjj(^)^ichn^\ zie hij 6^k(EJi3i^\

en (umiHigtHT/i* — nK-Trt(KJi(EJi^ianji\ SB. een

potter, een pottersbaas.

(Ul (El (I \ SB. naam van een ziekte aan d'e

geslachtsdeelen ; Reg. Tj. maar volgens

anderen: een besmettelijke huidziekte, mis-

schien de Javaansche poJcken. VoorU: aan

sampar lijden.

(UI(E1^12\\ — eHTj)M^n\ SB. aangaan Uj

iemand of ergens, om iemand of lets af te

7ialen. — aq/j(E^-^uiirtuchn/i\ iemand of iets

naderen; op ie-mand ofietstoegwn o/afkomen;

naderen; naderkomen.— ^m^-^??*^*^

mvdsv.

OS as
(Ul (El ~JI W — oji fci ^i^icmji \ zie (M(M(Eji^olii

qY
chi

J)
w •—- am (hi cki (ui (EJi^fn arut \ (ht/j (V) cm am (tot

^

a.m(HT/i\ spreekwijze: en van mijn goed en

van mijn leven ben ik niet in waarheid de

eigenaar, maar het is God. — <£imiojh&i^,i\

a aY
zie QJi$n\i

O S n /
(Ul (El ~^7, \\ (HiKitioj) (Ei ~ji\ naam van een boom

-i'
'~v

(Colbertia Obovata. Eg.) — (zmxsnaj>(EJi~A\ als

steen zoo hard geworden, door lang in het

water te hebben gelegen, hout van den kajoe

sempoer.

(Ul (El r^A[09 \ B. zva. 1^(Kn^ ik kan het U

niet zeggen; ik weet het niet. Het is een

hoffelijk woord, dat men mag bezigen tot een

meerdere en vriendelijk spreJcend ook gebruilct

tot een mindere. — Verg. Jav. mm *m\ —

(ij) (Ei ^Jjnr) (Knanj^\ of oji oeji ^Jirn ojiha <nt^\ ZVa.

r O O
(eji(3-&(uic^\ en m emeu tmo^fthnttm artjozim (Eji*

(Ul (EJI ~n (Hi \ SB. volkomen, volledig, vol-

maakt, ook van een vorst, in dezen zin dat er
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(Ml (EJI

niets op hem valt aan te merken; geheel

overeenkomstig met hetgeen wordt ge-

vorderd (Skr. sampoema).

{^J \ SB. wegrennen van een paard.

(Ml (EJI (<*J12 \ SB. lampeglas; ook verrekijker;

en naam van een dun gebak, ongeveer zoo

groob ah een theescJioteltje.— Men onderScheldt

oji (Eii (-J??vm cm 2 (&iji en 9ji (Eji {^u i7n 2 (ui ojijis de

eerste soort wordt tot een kokertje opgerold.

cml(zi[^
>
i< door den (een) verrekijker zien

naar iemand of lets.

(Ml (EJI ~JI (KYI n \\ — <Mnt&i^i(KTiji\ SB. of en

zoo gew. S. emmm 2 \ B. iemand of lets bij

aankomst, vinden, aantreffen o/bevinden

ergens ofwel zus of zoo; ook een plaats of piek,

bv. een pasangrahan, bereiken. — (wit&i^i

(mi(hnji\ S. (hnfj2^i2^rid(Hi/i\ B. voor iemand, die

op komen is, iets klaarzetten, gereedhouden.

(u}aj)2W2\ B. elkaar ontmoeten: met elkaar
CO

een ontmoetiDg hebben.— Verg. ajKucm^w

Q
(Ml (EJI ^Jl ^Yl n \ SB. blaaspijp, blaasroer,

gemaakt van bamboe fnsnSi(uvi\ — (mn .<&?3 nsnji \

met een blaasroer schieten ; op iets, bv. een

vogel of muis, met een blaasroer schieten.

—

ctOjivt ^a ctsn ?m/i\ mvdsv. (bij herh).— ojimm St

rt^N op de jagt gaan (zijn) met de soempit.

(Ml (EJI ~uj aSYinw -.(mji^i^iasr^\ SB. zich ver-

bergen, verschuilen, verstoppen. ^-n^-i

«^\ mvdsv. — aqn.(E^^jj(&ii2an^\ iets wegstop-

pen, verbergen, achterhouden . — tucmjitzi-ui

^^\ schuilplaats, schuilhoek. ojjibi-ui

asm ^karvi nh\ sluipende; sluipen; sluipender-

wijze; ook zich achterafhouden; uit het

gezigt trachten te blijven.

(Ml (EJI ~JI ariJIfl \ ong. — ^e^w^N SB.

uitgestrekte onontgonnen gronden, waar-

op zich geen houtgewas bevindt, en

waarop men het vee laat grazen. Verg.

asnamirv^fi en rn rn&nk — f artn <&i -a rvifi \ in het

Buitenz . zva. :ci&ji2M(Lm(hniM(HT/j\ vruchten

gaan eten aoi on ash itw n^w K. Maar volg . Rg

.

tO graze as Cattle.) niajnithojiiHTjjiEi^TirL'ifHiiJi

»^\ of <n <cn (ki cm (Ei (U rui (hi (ij) (hayj \ ook tniTii

(M(um%(urLi(Min(hcn/i\ de avondster. (Rg>

heeft njampal badak.)

(Ml (EJI ^Jl aruiu \ I. SB. afscheuren, afge-

scheurd worden, van een lid van het lichaam;

ook ontwricht, bv. uit het lid gerukt van

een der ledematen.

tt o
11. M (EA ^,1 TMOjUI 2 (HT/l ^ ZCa. <£TJ? Oq/j 2 r\J}J^ \\

(Ml (EJI ~/l arm fi\K — *nn(EJi~jiru!2(HTji\ SB. een

streng of de strengen, terioijl een paard reeds
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voor den wagen is gespannen, inkorten,

korter maken.

O
QJJ\(Bl ~A (TUl fj \ SB. een dikken , stijven

kam hebben, van een hajam. Verg. truanw

(M CEJI ~J) (KYJ fj \ SB. met een stuk er afge-

broken, uitgebroken, enz. bv. v. e. tafel;

afbreken, afscheuren, breken, bv. van een

tak van den boom. — oji oji <&i ^jkkh ima\ afge-

broken stuk, bv. van een tafel of tak, enz.;

ook het stuk of restant van den tak, dat

aan den boom bleef zitten.

(hJ}(n(&) *-J) (HHfj\ SB. met een stukje er

af of er uit van een voorwerp, zooals bv. een

bord; ooh met de handen afoebrokeno

stukje van een koekje Javaansche suiker.

(mm vj cm^ (hmji\ een zoo n stukje. — &aaji

V^^q/^f^ u^ °f van ^v
'
^en rand van

een bord, gebroken stukje of stukjes. —

aqj)(q(EJi^i(Kri^\ van een koekje Javaansche sui-

ker met de handen een stukje afbreken.

—

(Hu^(E^^/iah)g{hn/i\ uit of van een broos voor-

werp een stukje breken.

Q

(Kft (E/f ~J) 2 \\ — gy)o J»?n SB. staan, ook op de

knieen liggen met het achterste om-

hoog. — Verg. ahi^ah^

<M (&) <~JI &/UI n \ (k\j\(&i^aclv^\ SB. hangen op

of over een (yji(^(E^^i(UL^an^\ van een /

stuk.(w r~nm~i(iM/i\ mvdsv.— tHyj^^iaSdiHip

iets hangen. op of over een oji oji <eji ^ji om (maw—

oji<M<Bi^i%jft<iaji\ I. SB. (volg. Reg. Tj. S.

ojim^i-ricmjis b.) iets, zooals bv. een ge-

spannen lijn of wel een stok of bamboe,

hangende aan twee touwen, waarop of

waarover men kleeren hangt. — II. naam

van een rottingsoort.

»Ji(EJi ~J) (uuifj\ SB. band, hoepel. — A
(M ^KLwji\ iets van een band of hoepel voor-

zien ; om iets een band of hoepel aan-

brengen.

(Ml cnGEJ) *J1 (UVI (HI fj\ I. zie «j^m\\ 2. beleefd

voomaamwoord van den 2en persoon, maar

dot men toch tot een aanzienlijke niet mag

gebruiken\ ook als de toegesprokene veel lager

in rang is als men zelf wordt het niet ge-

bezigd. Het wordt gebruikt o. a. door het

volk, waar iemand een ander dien Jiij niet

kent, aanspreekt, bv. op straaL

(M (El ^J) 2(UU)2\ zva. <iJ>?*o?n\

(M(EA ~J) cm fj \ SB. beklemd, benauwd van

het hart of gemoed. (ui -y\(E/i3crnj^\ hetz. Verg.

r)
oji(Mq\ en afjdJtasn/iw

t/

(M (Efl —f) \ naam van een rottingsoort.
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OJI (EJI ^Jl \ S. wan\ B. het kleedingstuk, dat

en door mannen en door vrouwen gedragen

wordt om het benedenlijf. Soms worden

de leide einden van de mm/ping tot een rok

aaneeltgenaaid. Zoo'n samping wordt ook be-

noemd met ^?-ri\ en is meer bepaald, maar

niet uitsluitend de dragt der mannen. De

lengte van een samping bedraagt 2, 21/4 of

21/2 (ismcismcu2\\ Niet tot saroeng gemaakt

wordt het Heedingstuk om het benedenlijf

gewikkeld gedragen, en ook wel tot onderschei-

ding m <£? ~-i »m nm asnji \ genoemd. — #3 ^ 1 o Jl \

S. (i°a3>ab\ B. met een samping aan. —

(S)(Ki^i^lik(K7j,\ met de samping zoo hoog

omgedaan, dat de borst bedekt is en het

kleedingstuk reikt tot even boven, tot

aan of tot even onder de knieen. —

Mn(z>i^iKnQ^\S.(wiM(wcHyi^ B. iemand met

een samping bekleeden, een samping aan-

doen. Voorts £<)ah\ ook benaming van een

maat voor wit katoen, en wel voor een lengte

van drie iimtasmajitw Zie ook ^l^1 i^x^^yi^

(Ml (EJI ~JI \\ — (Hin <ziJi n I. SB. naar den kant

van den weg wijken of van den weg af

-

gaan, bv. om iemand of iets te ontwijken of

wel te laten passeren; en alstoeroep: wijken

!

wijk! uit den weg! — 2. *§«<&? Jin S. oS)m\

jd . ergens aangaan. — (iKruwi^A&i-jiitntHTjis

zijweg, zijpad; weg, zooals men maakt, als

een gedeelte van den gewonen weg onbe-

gaanbaar werd; bijpad. — (w^^kSim^^

onderweg overal aanloopen ; enzva. xmiiM

ieji ~ji <xn nnji\ de aangewezen rigting verlaten

omzijwegen of zijpaden te gaan. —

\k i\,i (M^A&i J?& (eji Ji zijwegen , bijpaden.

a*. Q(Ml (EJI ^Jl \ I . zie (i.j)(ishw — II. QJi<KJitE,i.^i\SB.

iets wat tot sieraad wordt gedragen boven

het oor; oorsieraad, en bep. ook het oor-

sieraad aan een siger.

QJI (EJI (U}\ SB. (^l<EJia% \ 6^kcrn s

eerder dan liever.— Eg.

(hJI 2 Q/1 (EJI (UUI P \ SB. minzaam , voorko-

mend (Skr. saumja, zacht, vreedzaam, be-

vallig, van soma, de maan. — ^tuit^jAs

Kw. — Jav. Wdbk.).

o
(Ml (EJI (UUI (KYI n \ SB. zijn een van zin.

OJI (EJI am (UYI \ of M(zj)cm$(L7i\ SB. verduis-

tering van de zon of van de maan ; eklips.—

Verg . ^crntunimw

9JI (EJI\ zva. (Cjia7iM/f\\— 9ji(iJi(Ei2CK^i\ SB. zund*

gat van een kanon; volgens anderen het kruid,

dat men in en om het zundgat strooit,
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CO '

en dat laatste wordt dan iruiuCiajia^jiE^dtHi^

genoemd.

(M®?P\ £5. eerbiedige groet, eerbewijs,

door het brengen van de tegen elkander

zamengevoegde handen naar het voorhoofd,

zoo dat de duimen den neus raken
7
en wel

bij het plaats nemen in of bij het opstaan om

te vertrekken, uit de tegenwoordigheid van

een meerdere; voorts bij het beginnen te spreken

en ook van tijd tot tijd, terwijl men tot hem

spreekt; voorts nog, bij het overgeven aanof

het in ontvangst nemen van iets van zoo

iemand.— Maar gelijken maken ookweleens

beleefdheidshalve de sembah, over en weer, bv.

bij het iets aan of overgeven . Voorts in brieven

£j(Eji^\ groeten, eerbiedige groeten. —
o /. o
oj) (eji ? x-nn-rn 2 oji ,7 of (^.kt 1 7 njt amxm (kt> 2 ctJt fi \ eer-

biedige groete en hulde in een brief van

een jongere en mindere aan een meerdere. —

Verg . <m <ru (&i rui lut/jw

—

ojjjj &i{\ de sembah

maken. (Hiniui^i^ mvdsv. — <m &i
?
(un && \

ojiiei ? tun (lli \ of oj) <n i&i xjli \ & , (Hiipn tut _-? unji \

B. bidden, het gebed verrigten.

&J1 OEJ) 2 P \\ — a<v\ki2^\ SB. iemand of iets over-

storten, besproeijen met water ; ook iemand,

die digt bij staat, met kiezelzand gooijen,

bestrooijen; water op iets storten; en van

de golven: iemand of iets besproeijen.'

—

onji (tit^nm <k?^ \ mvdsv. (bij herh.)- cS) * Si %m 4? 1^

elkaar, zooals hinderen wel spelenderwijze

doen, met water besproeijen, overstorten,

werpen.- annkit^non^s met water gooijen

;

het water, dat men bv . met de handen schepte,

van zich afgooijen.

a »
(Ml CjEJl 9 (tm (LM \ en <u&i ? t,S cub s zie onder

CO) c^
o
OJi (El 9 \\

CO '

(Ml (E/J \\— ooa^N SB. schieten door de lucht,
CO ^lca

op zijnprooi aanvliegen, ook: zich op zijnprooi

storten en die grijpen, van een roofvogel; voorts

schieten door het luchtruim, ook: slaan in

iets, iemand of iets treffen, van den bliksem.—

tynji(&i<ri(HTji\ mvdsv. [herh.) ook zva. ooxi&t* —

cm (nyi (Ei (hn \ het door de lucht schieten, het

zich storten op zijn prooi van een roofvo-

gel; enz.

(*J1(&)\ of jS/?n SB. het bespuiten uit den
Cq J ai v

mond met iets, dat zoo als geneesmiddel wordt

gebezigd. — ^g| of "pf^ zva. ^-»\

en iemand bv. een barende vromc, met iets bv.

aji<n,i(tMfi\ uit den mond bespuiten.— *3//S

^M/l of (>qj)Xji^iM(i\ mvdsv. {herh.) en deze

is de gebr. vorm.
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&J)(&I\ SB. (M.iK/1 ibi\ snoeven, zwetsen: uit-

(JCO * kn ' '

tartende taal voeren.

(W) (&) \ zie *^ -n xn w
(jCO * C

(Ml GEJl T| \ SB. collectieve benaming voor de

kruiderijen en specerijen van verschillenden

aard, die in de keuken worden gebruikt.

—

m -~n tun _b» <fi ni \ zie bij n^^ ^snji w— <n ti mi (Kit

,?i-n.vmc^\ fig. veel tirelantijnen, van den

snid en in verband daarmede van het maken

van ten baadje.

(9J1 (E/9 2
<r>7 2 \ SB. nu is het mij duidelijk;

CO

nu begrijp ik; ooh teregt; wel teregt.

—

Verg . (u xm xn tm^

(Kl (&) am fl\ SB. (ki (ziasn \ het jammeren,

smeeken, klagende zeggen, enz.— ^^»^^\

roepen tot God of tot voder of moeder

;

iemand tot zich roepen.— anm m <*snji\ ooh

poet. zva. acvM Knasnj^\ van een naam. —

ttqn tzuwi am $ \ iemand uitnoodigen om plaats

te nemen.— (Hyi t&i '^Ji^njj <&>
^^Jl^ tot iemand

roepen; hulp vragen aan iemand. — ojioji

'Liasn/j\ klagen, kermen, jammeren; ooh zva.

mm tz-insn aji <n kh n^ oryi \ roepen tot den Heer;

en in uitroepingen zich uiten, bv. Gode

dank zeggend.

<M G&) OSY) n\ Kw. *gji£*<*™/l^
een sawah bewer-

ken, de sawah of de sawahs bewerken.

(kji wcisn (mji\ ieniands Sawah. — (KnajiMasnji\

gesneuveld.

a
(Ml (&1 ^O ft \ S. <xnizji^\ B. iets, waarmee

men het lichaam dekt tegen de kou, als

men slaapt; deken of derg. — ajuzansn^

hetz. maar wordt zeldzaam gebruiH. — aSaS

gj«sw^N S. <8nKniFji^A%\ B. met een deken

of iets derg. gedekt of toegedekt. Verg.

(Ml OEJ1 OSY)
(J
\ zva. ^.wri tu/fw Voorts in het Bui-

tenzorgsche: het hart verheugen, van iets,

bv. van liet mooi staan van zijn pare, den

eigenaar. K.

(Ml (&1 OSY) (HI f] \ zie wasiiw
Co <*n^Qjf l

(Ml OTI (&1 (U) *>7 \ zva. rvurLiVHmw
(CO

(Ml c&l (YU1 fi\ SB. de voor den inlander bij

CO <UI
J

zijn rijst onmisbare toespijs, gemaakt van

fijngewreven Spaansche peper, een weinig

tarasi en zout. Meer zamengestelde sam-

belsoorten en die alle als toespijs bij de rijst

worden gegeten zijn de M^«^<cn<ww^ de

mi ifjmji ~/n r
-h \ enz. — (Kn <eji (Fji nj/niK (Hyi\ voor

de helft grijs, half grijs, van iemands

hoofdliaar .

(Ml (&1 (TIJI y? \N —
co <ul

yi&W of gfg*K*^g
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(ru/f\ SB. iets doen tegelijk met iets anders.

Vera, qj)m mji ihnjiw

QJ) (Ed aru) fl \ SB. mand op een voet en met
f/cq Ji

een plat deksel. Wordt ook wel aan een

draagstok gedragen. — Verg . (imddTmnnuw

> (&) (UU) (HI
fl

\ SB. met iets tegelijk of

met een iets anders doen, omdat de gele-

genheid er voor bestaat; met een ; tevens. —

Verg . (to ,1 <&i run w

QJJ on CEl OJUI \ zie onder fci a* ? w
I CO co

qj) cej) \\ .— (hnj)(£i\ SB. verlengen, aanzetten,

Cq ^(cq
i

aanknoopen, aanlasschen. — Verg. *^gp

oatGLixncmji^ een bijdrage geven, bijdragen

komen brengen, voor een feest. J^gj^

di \ hetz . — (u (hq/j (eji (lti no/I \ bijdrage tot bet

feest, zooals bv. de wadana's leveren als de

regent een feest geeft . — a^t^xnan^ het ver-

band, de lasch; verg. <^£p Voorts: vervolg

op een last, n&dere last; en in dienstbrieven: ten

vervolge op, aansluitende aan, met referte

tot. — M(Ei(wj(&\ of oji ax in g (ci \ zva. eoam

aj)i}fn2(hn^\ en xna.Jti^a^tnjiitrniim/iw Verg.

ajt(Lit\ I.
ICO

(Kl (&) \ naam van een plant, die in het wild

Cq
groeit en wier groene wolachtige bladen den-

zelfden renk hebben als onze salie. Kraim-

vroutcen gebruiken ze als geneesmiddel; ook

bij het ^^^o/KT^N toorden ze gebruikt.

zva. (uihnji^azKhn/jw — II. w|e\ SB. komen,

staan op een weg, veld, enz. van het water

uit een rivier, die buiten de oevers trad.

111. ajydsw SB. de noodige buiging missen,

van iemands stem; niet genoeg verschillen

in toon; nagenoeg gelijken toon geven,

van twee naast elkaar ligqende staven van

een gambang

.

foJ) 2 OTI CE/} \ SB. met een spleet er in, van een

lip; ook, maar beter m i^ 4} ^n (viw\ zoo'n lip,

een hazenlip hebben. Verg. ojjfiiw

OJ1 (&) (KYI \ SB. watermeloen (Cicurbita Ci-

trullus. Rg.).

&Jj(&iam\ zie em^ //.

QJ1 2 om fj\ S. M on \ of o
i
(eh am >. B. goed ; 't

is goed; 'tzal gebeuren ; ik zal het doen; ook

is sows B. (hixmariji^ en wel als dat den zin heeft

van als het u belieft, gaarne, met genoegen.

II. (^ucrn/j\ zva. (istj rnj (imji oj frui (ik \\ verg. fun*

o o
cmfj\ (nimmr),i\ en ^(tJinrnjiw a^itcm^idam^

zva. <rn z (*Jt Mi /}\\ — Verg. nri(tmnnam^mcni^

O
cn (Kl CYYI fl\ zva. nrfiuncrnjj\ ook zva. Mdctn/jw

(Ml om \ naam van eenG-^Mztiw/i (Abrus preca-
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tonus), welker kleine roode boontjes als goudge-

wigt worden gebruikt; om en bij 117 stuks

Jiebben het gewigt van ^? /n-niLvi irups Van de

blaadjes ivordt een thee getrokken, die tegen hoes-

ten, k'eelzie/cte en sprmo (w^iuuajiimjf) wordt

gedronken. — Ook naam van een boom (Ade-

nanthera pavonina), waaraan insgelijks roode

boontjes groeijen, maar wat grooter als de bo-

vengenoemde; ze worden ook als goudgewigt ge-

bezigd, en ovgeveer 90 maken ^ ^m oaji iruji \ Ter

onderscheiding wordt de boom ook wel ge-

noemd m?w of aji-eamgw

Q
<M am\ SB. naar het lijkt, leek het wel;

er op lijken, er uit zien of zich laten aan-

zien als; dat lijkt wel te zijn; evenals,

alsof; den schijn hebben of op zich laden

van lets.— (Kicma?nrii\ er al den schijn van

hebben.

&JJ amj\ SB. schaaf. — an imp schaven. —

MMjfarntutanp Schaafbank. asn^Tnajjnrri\

krulien ran hout.

Q
(*JJ am o\ SB. rijk. — ^m^-m^ of mw

ni cm ^ of ?Vel Mlm rr\ <rh ^.7 rm «? \ de rijken.

<w(K,icmf<i/niMji\ rijkdom, overvloed.— ^o?>^

«fl»g»\ zie bij (kjcyii^w — Verg. w»«a»n II.

Qrf, am 9 \ SB. wat aan een gast wordt voor-

gezet als onthaal; onthaal. — ^°l? x

iemand onthalen. — afbj
j

crri^ {L/» (l

^JI^
iemand

onthalen op lets; een gast of iemand, die

men bij zich krijgt, onthalen.— (uiojimi^

en (Lifhajcrr^^vnufo/js zva. ajjcrn^w Verg. bij

<*k&i\ en kctw

QlQJl am?\ SB. tijdelijk, met onderling goed-

vinden gescheiden zijn, van echtgenooten

;

bv. omdat het hmoelijk niet gelukkig is, zoodat

men meent te mogen aannemen, dat het op een

ongelukkigen dag tverd gesloten. Be man

moet de vrouw blijven onderhouden f^mmru

™6^m/I), blijft hij gedurende drie maanden

en tien dagen in gebreke, dan kan de vrouw de

echtscheiding langs wettelijken weg vorderen.—

Verg . (un <m ?m n w

(UJ am (Kins S. om-Sn B. het zou kunnen

zijn; misschien; altemet, welligt, mis-

schien wel; ik dacht, ik meende. —
»Jinji

i

nrn<hnanj^\ zva. <li <ei &a .r>i6^ti(m/i\\ Verg. a:?i

a . o .

Ov / \ en MlU (Kl (LU \\

0v7 am \ SB. door het gebruik van voedsel

of drinken, na daar een tijdlang van ver-

stoken te zijn geweest o/naarte hebben

gesmacht, niet langer of minder krachte-

loos of zwak; verkwikt, opgeleefd, opge-
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frischt; ook frisch, nog frisch van een

bloem. — Q2ob<Q<rr)\ weer wat krachteri

krijgen, wat opleven. doer het gebruik

van voedsel of drinken. — cHincmcKnzcK)^\

iemand verkwikken, doen herleven, krach-

ten geven, weer krachten geven, van voedsel

y i • 7 C>CYr a D CiCY
Oj drinken . — (u> cmG^AJhn m\o. «-* cm (E/i (Hi ^ im \

B. weer welgemoed.

OJ1 <m\ SB. een gouden, bij minvermogenden,

koperen hoofdsieraad, bestaande in vier,

door een metalen band vereenigde stukken.

Zoo'n wem wordt gedragen door de badaja's

van den regent; voorts bij besnijdenis, door

het te besnijden kind, en bij huwelijk, door

bruid en bruidegom. — aqjicmni^\ iemand

met een siger tooijen. — m)o^?od«sho^

xmc-~\ spreeho. dat moet in gepaste mate

en niet overdreven het geval zijn, van

(m/j6^k^\\ Zie 00k <EJiKnasn\ cnirip en ^
a*

OJi OEJi si \\

(Kl am 2 W — (Kyi cm * \ SB. iemand toegrauwen,

toesnauwen.'— £?£?o™\ snuiven van kwiad-

heid of toorn, van menschen en dieren; voorts

zwaar snorken, ronken, van menschen; en

snuiven van vermoeidheid, van dieren; 00k

rochelen, gorgelen, van een dier, zooals een

buffet of rund, dat geslagt werd, maar nog

niet geheel dood is.

&J) ( QTn\ zva, aJKKTjW ^jj[am(VLtiHi\ nevenS Wiorn

in gebruik.

&J1 <m cn\ SB. zee, oceaan (Skr. sdgara) .

Os/j (arn (KY] n \ SB. £}[^9^c^iQt'r}itrnji\ met

gesnik uitbarsten in schreijen. — ^/^?

(KT)c^Qi^(Kriji\ al snikkende schreijen. —

QQ\grjMrtjl I. snikken. Sn [of o«sn) m

<m[cm <Kr*ji \ mvdsv. — M, <&i \am t^njj \ zva . (p (jj

(Hnjirmi^uiHU/tw —- &»for»»ro^{OTO»fw^N (a) zva.

aQiQ^cmitrrh^ ook (b) zva . fa &ji {orm mw/i \ en (c)

zijn met luid snuiven, van den adem van

een boeta.

2. M(hJi(amHiij\ zva. t^Jt ^Ji [cm? iwjjw

0v/| Off f Cffl CKY)
ff

\\ — cm/jri^^<hwc^^nrt^niiyriji\

Of (ii(hninr)nri!mic^chqn(n
l
an(y<y^\ SB. Snorkeil,

liggen te snorken, van een of meer slapen-

den. — ^'M'f7]'1™/!^ ^s Jie& ^n ^ Roll, niet

terug te geven, klanknabootsend redewoord voor

cnfHnrjnutrnjiw Ook is het een redewoord voor

untune- ..'M^nx

aJ}{<rri2(Hrjf}\\ — ^Sim g(t
^Ji^

ook(Q<^^

(hWj^ SB. knorren van een varken; het

laatste zoomede im \cmiKn ^*fcmg (htiji\ ook zwaar

of zeer luid snorken.
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<M{arn<uui{Ki\ zie »y™*

OJJ 2 cm 2 (KYIU \\ — (^gJ|^(rn^»rnJ|^ SB. lets bv.

een kist openbreken met een liefboom; lets

opsplijten ; naar iemand of lets steken of

porren, bv. met een speer of derg. — Verg.

agjjirunKnp en (M2«sngam.p dit laatste bij

(tsn i cm
/J

w

QJI on0SHjj\ SB. zva. a£c£(u.iisena£c£<u°,

ojkhtji^ ook (zva. (Knti^ajKm^s Reg. Tj.).

miM^^ifcnvnihaiEi^iMm/is een spreeJew.

nr^dJlori om asry/jw -^^rm^ SB. een

hapje nemen, een stukje afbijten van lets,

zooals een brood; en van een paard, zva.

Mjjltamtnsnjis niaar met een kleinen beet of

hap.

(M 2 cm (Hnrj \\ __ ^cm^jjs SB. lets schuin

afsnijden, afkappen of afhakken. — Verg.

(M 2 cm 2 teW/) \\ — g|»(m»flai^ SB. iemand

of in iets, bv. in een boom, bij ten, van een

paard, soms ook wel van een varken. —

(^jjicnu(isr}(HTji\ mvdsv. (Jierh.) en van iemand:

zonder zijn handen te gebruiken herhaal-

delijk bijten in lets. — (£i.rvn<M9<rmasnji\

elkaar bijten, van paarien. *o??^m?<i^\

ook: geraakt of beleedigd door (de scherpe

van) een ojiojuEJi^jiaaian^ gezegd bv.

van de hand.
'

<yj(M cm(nj)jj\ Holl. zegel; SB. een vel

papier, zooals gevorderd wordt voor een

stuk, dat moet zijn op zegel.

(Ml cm arm \ SB. alle; alle soorten van, aller-

lei; al die, al de, al het (Skr. sakala,

geheel, alle deelen zamen. P.)

(K/t Cm (Ul fj \ ong. aj)^iam(i^\ zva. ahiJictn^w

9Ji cm 2 (Ul/)
f)

\ SB. het laat zich niet den-

ken, dat; het is niet mogelijk, dat; ik

kan het mij niet voorstellen of denken,

dat. Verg . tin ttp&J.
<&>JI

^ tuinnfm^ (Ul <£* 2 (un rLi

c^JI en (E)ihjiirn(rv7^\\

(Kl cm (Win \ SB. lange dikke bamboe met

inkappingen om de voeten in te zetten^

dienende als ladder, vooral om een kawoeng

palm te beklimmen, tijdens die het aftap-

pingsproces ondergaat. De sigaj wordt

tegen den boom aangebonden.

Q O
(9J) cm cm

f)\
SB. in verhalen waar men het

vertellen van iemand of iets afbreekt om tot

wat anders overtegaan: nu verlaten we

voorloopig; nu laten we vooreerst

rusten.— Verg. asnanw
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<n(M cm 2 am Q\\— ^mo77?^^n SB. draai,

bogt, kromming van een wey of water. By.

QJ1 am\ zva. c&muiw Men zegt dat het een

verouderd tvoord is. — oEAnhaatasjiams zva.

a . O .

a
(Ml om \ tenanting van een zwart torretje, dat

op de rijstvelden wordt gevonden, en van een

soort bunsing.

Os/)(UT)\ Kw. ony. (Skr. sdbd, vergadering,

bijeenkomst) ; mnxws S.6-&(&> en (3^*^<is>?/\

B. er op uit gaan; er op uit zijn.

—

Very, anwnw Men voeyt oolc wel pyj™1

achter a7)aSiapj^\ ^» ^i jiaffo ff^i a^ffo \v — ^? <r>

ccn \ mvdsv.— tmn WJj '"trw 6_y*^ ^ of <"lfl »^» MM xzr) N

S. (3^k<tni asn/i6^nHii asp an/i\ B. er op uitgaan,

een uitstapje maken; ook uitloopen. —

(^2(i^c^(h^(mjjvni6^(hnj]\ ook : geen loop-

schuit zijn.— cut iki ix-m 6-&, op /j\ plaats, waar

men zich, voor langen of korten tijd van

liuis zijnde, ophoudt; plaats, waar men

zich tijdelijk onthoudt. Very. <ux^&rri

G^ctnjjw — asna^tn(^^ii(U(^pjxm(3^kpiiKi\ zich

nog niet op veel plaatsen hebben opge-

kouden; van daar ook voor: nog niet veel

ondervinding hebben. '

(Wl en KM \ naam van een heester en van zijn

vruchten, die wel voor kralen van rozekransen

worden yebruikt. Is het de Mai. Tsaaaam

sebih? een soort van plant, Canna pulclira.

(C) P.)? Very, otxnj^w

7QJ) (UT) \ SB. maar met xm up als wat modi-

jer icoord, ook wel tkqj\ama<ti%(Hi^p\ aan een

meerdere of aanzienlijke iets aanbieden

als geschenk (Skr. se'wd, dienst, dienst-

baarheid; vereering, hulde; se'ici, dienend,

vereerend, huldigend . Jav . Wdbk .).
—

(Lm(t£)\ ook zva. (uizmtfni\\ (rjChqn(im6^Jiapfj\

ajixm(tfii(Lii(hn/i\ een meerdere of aanzienlijke iets

als geschenk aanbieden.— ^^i^^a^/N

(Lnrrtuhmtfmapjp iets enz . — ^? 77^? <tm^ \

SB. benaming van een aan de voorzij ge-

heel open gebouw, in de nabijheid van

de regentswoning ; een of meer inlandsclie

ambtenaren of beambten zijn er gemeenlijk

present. De paseban wordt tot verscliillende

doeleinden gebezigd; o. a. onderyaat ook al-

daar een met arrest yestraft inlandsch amb-

tenaar of beambte zijn straf; zijn onderschei-

dinysteekenen worden yedurende den tijd van

zijn arrest door den reyent bewaard. —

mrqMxmiKiji* zich op de paseban bevinden,

ter reyeliny of afdoeniny van dienstzaken.
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&J1 2 (On 2 ?\ S. tj) (u (rn/i\ B. (slechts spre-

Jcende van een meerdere) verzadigd, verza-

digd zijn; genoeg, zoodat men niet meer

begeert hebben gegeten; tot verzadiging

toe; voorts : ruim zijn deel gehad hebben

van iets, zooals wederioaardigheden of ver-

driet; en lang, lang genoeg, een heele tijd

lang, met hetrekking tot slapen en ook tot

(LH (U) !TL1 w

Ojf azn o \ SB. de tijd van het morgengebed,

circa 4X
J2 uur in den morgen (Ar. ^tvaa^j.

<m«^<m«^\ heel vroeg in denochtend.

—

(Kimasti^iKn^ het morgengebed; dat ver-

rigten

.

QJ1 (M) (L/Y) \ SB. morrend, murmurerend

over zijn lot.— Verg.S^^irw^ en ^ mjrLiw

(V) am (HI fj\ 1. SB. elk, ieder; telkens als,

ieder keer als.— ^7.17/7^,^1777^^ hetz.

II. Ar. 0\wOLui naam van de achtste maand

van het jaar, anders cuici^ genoemd.

(Hi can(Hljj\ SB. zeep (Ar. <^Uo).—

^l^w/is met zeep wrijven of bestrijken;

inzeepen.

(M dm \ SB. geduid; geduldig, geduld heb-

ben; zachtmoedig, lankmoedig, zacht, be-

daard (Ar. jju&\— mn^^<mji\ geduld

hebben o/oefenen met iemand; iemand zacht,

of met zachtmoedigheid behandelen.

(Ml (VH? \\ /. (hnn!im\ SB. iemand ook iets datzoekm*
o s

raaktc, met zijn velen zoeken.2.— aji(cn\SB.

de korrel uitzaaijen op de kweekbedding,

zcaardoor het ih< a:» \ in dm laatsten tijd icerd

vervangen.

(Ml (im ni (UTI \ of w^ym^ SB. hoeveel?

hoe groot ?— m nmm ni nm urn iu \ o zooveel

malen, ik weet niet boeveel wel.— wxm

1777 ^>7 ^7? ru d .1777 (hi (ki (mi d\ o zoo groot is de

menigte van dieren, ik weet niet hoeveel

wel . — (LHM19m {tzniLTi ru .in Mi \ al heel spoe-

qji tun nri (hi n \ zie .01 -»w

(hJl (can (KY) /7N Roll. SB. schabrak.)l COn (HT) fj

QJ1 or) ( (l?n^ asm n \ klanknahootsend redeicoord

o
voor (ZKisniHw,^ een wapen uib de sclieede trek*

ken, ontblooten, als dat met een ruk gescMedt.

(W) ( (Un 2 dSYi f)\ I. SB . (*$n hm £» t(m 2(tsndM(U rui\

spreekw . zva, <is77 (lli nn cmk ,1777 2 (isn 1U7 !hi (EJt (tuw

^/j (1777? 15727 \ iets ondcr de hand wegkapen,

ter sluiks wegnemen, bv. op een pasar;

iets rollen; iets iemand, bv. in het gedrang,

afhandig maken.— (umm xmt c^\ (k^;\\ zoo

beroofd, bestolen.
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II. <Qn^rizasn^\ SB. er uit spuiten, van het

bloed.

(9sti f (157) (UUI \ of (*J) uLrnajjj an \ SB. m mrtaAJt^ji

ajianj^s naam van de betrekking tusschen broers

en zusters kinderen: voile neef, voile nicht.

—

(Ujfnjj (Ki ^n(Lir\ ZVa. dOirvi^a^Jian^ zie dat bij

(winrui^ — (Kj)^(Lyi(£jithn2\ halve neef, halve

nicht.— M/a:nw<&?w7(rM\ naam van de betrek-

king tusschen de kindereti van personen, die

tot elkander staan in de betrekking van

»j) i urn (uii <eji anew Zie ook (t/i (uiasn/j\\Oct cj U(

(M("o\ 1. SB. overkant, overzij, overwal;

overwalsch, overzeesch.— amxsiM^hs over-

walsch paard. — «s»» an % <mmh\ lando/land-

streek buiten Java; een vreemd land.

—

II. SB. Spaansche peper. Verg. ajxrjzmw

®^ \J!2J ^ on9

-

— MojiMamxnimjis SB. naar

alle kanten of regts en links zich ver-

spreiden, bv. om iemand te zoeken.

OJ1 (EH am n\ SB. lei, leitje, waarop men

met een griffel of potlood schrijft.

0J1 (IZri (KYI f\\ (Arab.) S. (cngruasnanjis ook wel

<uiSiQasnj^\ B. breede , buikband. Verg.

Ci CY CY a o O
ten (n an ann \ en .trn ? .rm * w— (u^ cu) amany^\ £. (uiazm

trSinsTKHT/i* B. met een saboek om.

(9Jt ttZYl R5Y)U \ zva. m tun x?n asnjjw

OJ} (VTi (isnnw - agjinSias7}ji\ SB. naar iemand

of iets slaan met een sabel, ook met een

zwaai steken met iets, bv. met een kris; met

een sabel een slag toebrengeu op oftegen

iets. — aqjjiuii(^i(m/i\ mvdsv . (bij herh.) —

O
oji rim asn^uuid ann \ zva. G-t* op *:n ~ji (uin w

QJ1 aztl RSW
[j \ zva. am (vjoj^\ maar in de Prean-

ger is het laatste woord het gebruikelijke .

OJI (in? 2 «5>? fj \ SB. onderwijl, terwijl; al den

tijd, al den duur.

O o
Q>Ji (1011 dSY) fi \ ahj\Km nsnn\ en an n iu ir.n asna zie

Om asnasnjiw

(Ml azn OSY) n \\ -_ ^xmnsn^ SB. van iets, zooah

een rol lijnwaad of derg ., een stukje afnemen,

afscheuren, afsnijden.— anm (i™ asn^ ook,

en wel om de gewaarwording van am m 2 nymm

anji \ te beschrijven : een gevoel hebben alsof

de ooren van het hoofd worden gescheurd.

masHfj\ S. (QiTnaxijix B. het luiden, de

inhoud van iets bv. van een briefof versje.—

an^^xmas^ S. aqjiiuii asnjf\ B. lets llitroepen
\

van iemand of iets iets zeggen; hem (het) een

hoedanigheid toeschrijven, noemen zus of

zoo.— (Kyi fw tcr
j]

(i

^Jl en (Hyj (w tim (ism \ mvdsv.—

(tnaniajixmnsnrui'-nasns zva. aansajiniasn^ — w\)\

am asn ? anjf \ S. annum nsn 2 an^ \ B. iets zeggen Of
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\ uitspreken] ook zva. a<vj(imasr)ji\ iemand of lets

noemen of vermelden zus of zoo.— ^ty^

tin an n7i !hi J? vfmni (mji \ den naam des Heeren

aanroepen.

(Ml 2 (tm OSYjn\ $B. vriend (Ar: dUarsAo)

—

aqj>2rrr)nsnji\ vriendschap sluiten; bevriend

zijn met iemand. — m z <?.? ? x~n nsti ;hijj \ in vriend-

schap leven met iemand; vrienden zijn.

ie< (ay (tji (mi z 0-7 ? <C77 (isr) cmj \ vriende n

.

(Ml (CYI asn^ \ SB . naar hartelust, volop,

naar genoegen; in alle opzigten, in alien

deele.

(Ml (Un cnJI (I \ Ar: \>Mi Weg. — {o^njiizm ru/f^

de heilige oorlog; fig. de strijd tegen de

hartstogten; oo/c: een strijd hebben te

voeren in hart of genoed.

O
(Ml (UTl arm

ff
\ SB. erg misselijk, zoodat men

ringing heeft om te braken.

(Ml (vm\arui n\ SB. niet lekker, onsmakelijk,

van tabalc.

(Ml Km arm n\ SB. een bloem o/bloemen tot

hoofdversiersel. De vrouwen dragen ze in

de geloeng, de mannen in den hoofddoeh.

(Ml (VM Genfl\ I. SB. ^*™<™^ opspringen

van iemands hart; als het ware een schok

krijgen door het hart, bv. bij het hooren

i

van iets, bij het in het gezigt krijgen of het

wederzien van iemand; enz. — m kiiai <»o?,f\

ZVa. rtafenMiniuiflVi— qji tim (htj ^imn tun
<j

\ ZVa. M/)

:izii!kt>/i\ maar herh. -— k.t(Qim!tai(hn/i\ zva.

7 (&1 (V

(1 <ru

II. (mi in! <icn/)\ SB. een redewoord voorwni

!hrn/j of (^lasn (trn^/js van een sabel, kris, bedog

of gobang . Verg . (Li<rj zrn asn/j w

(im (UUI \ SB. belofte van iets te zullen

a
(Mi azn

doen of om op een bepaalden tijd te zullen

komen. — aqjixm xm^^aooj^- iemand beloven,

iets te zullen doen ofweldan of dan te zullen

komen. Verg. Jav . Wdbk . op (unarrnLvtw

frQJJi ^ €fl (M)im(Hij)2\ zie (irn(Hjji\\

(Ml azn (l7Tl/j\ SB. oorzaak, reden, aanleiding;

want, dewijl ; om die reden ; dat ; daarom

(Ar. i^uysj I » — kyj oji I™ 1777^ c^ (7571 \ naar aan-

leiding daarvan; om die reden. — (isn<m

utxnirnjis uithoofde, tengevolge, doordien.

(mi azn (un ni asm \ zie (ui^-namw

(Ml (KYI 2 K?l 2 OSYI fl \ zie tcntbltasn^

(Ml \ Jav . voorvoegsel tot betiteling voor bena-

mingen van goden en doorluchtige of heiligv

personen. M^^cirnasTis de boetavorst.

(Ml \ (Kj)(hi\ mw)\ (lJ1(M(H^^ (EJiaJi\ en ook fci <m (hi \

SB. hulpwoorden bij de voluntatieve tvijs van
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wcunt ikvji \

spreken en dikivijls terug te geven met : wees,

weest, doe, laat, laten; enz. ook met: laat

het zijn, en laat het zijn wat ook maar;

voorts oSi(m\ ook wel met: dat, opdat. —

(ij>(kji(Hi\ ook: laat (liet) of doet (deed)

hij ze (hem, haar) bv. arbeiden. Voorts

QuSji\ S. niemendal, nergens van dan,

nergens heen, in antwoord op wagen als

de volgende: teat zei je daar? wat moet

je? tcaar ga je naa?' toe? waar horn je van

daan? — <Lmik)2ajn(m2(Uiariji2<hoid%mirLi(£.i?\ S.
asv <v>V crl *°?

niets, ook niet het allerminste heb ik

genomen. — &3i<2?\ S. al wat, onverschillig

wat. — £ax7i<&HHi\ SB. als te avond of te

morgen. — wajituivn of <mm<oi\ SB. laat

het zijn wat ook; het mogt wezen wat

het wilde; zonder uitzondering ; zoowel

het een als het ander; in alien deele. az-tiui

iJ (u nJ\ zva. mi (i™ mi fL?>7 <rn w (&i aJ ,£? oJ \ ieder,

elk; ieder afzonderlijk, ieder op zich zelf.

aji<ka<riatK*KntKTji\ zie aldaar. (Luidens het Jav.

Wdbk.is(un^\ Kic.enzva. wnihimp ook zva.

(^Jlccn-n^ alle, alles, wat het ook zijn mag.)

cn(Ml\ Holl. zink.

(Ml (L/n (Hl\ ong.— owi mi <g\ en <^/j
^ <*nfn ? ™,1 ^

zie <*^i^ s

^

TJI
. o

(Ml d/TI 2 (ten fl \ zie (£n fatawj^

(Ml (HI \ zie <mw

O a
9J1 (HYJ \ I. SB bajonn et . Verg . im *& an <tviji w

II. SB. een . van een deksel voorzien

groenteschaaltje.

QJl OTI (HYJ \ of oJivfim %\ zie » J> <m

m

^afn^\ bij

(hJt 2 (HYJ 2 \ SB. benaming van een hoofddeksel,

het lieeft veel van een pet, waar men den bol

heeft uitgesneden. Be Hep is breed, met

zwart taken overtrokken en soms rijk met

gouddraad gestikt.

QJ) en (HYJ P \\ — !Khjrinr)^\ SB. iemand of iets

houden of steunen, met laten rusten in

den arm.

aJj (HYJ 9\\ aqJiiKD^ SB. wijken, de wijk nemen,

zich verwijderen van een plaats die men in-

neemt. -- oqJjihii^iun(m/i\ iets ontwijken, mij-

den, vermijden, ontgaan. Zie ook cn^un

r)anf)\, — (hoji (hm^M 2 (hiji \ iets weg ruimen,

wegbrengen, nit den weg brengen, of

zetten. Zie ook ^yWn^>7?^\\

(KfJ (HYJ (HI fj\ zva. oji<uklw\ opdat.

(Kfl (HYJ (HI n \\ — g?f^^r SB. iemand, die

iets vraagt, het toegooijen of toeduwen,

alsof hij een bond was.
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a^
OJ1(Kri\ SB. bedreven, ervaren in het Sz

o
(bin 2 (trri/j w

(9>JI 2 (KYI 2 \ SB. een onderdeel van het weefge-

touw, namelijk een soort tceverskam, om het

scheeftrekken van het weefsel te heletten.

Q>J) (HYJ W — anjj(hn\ zva. (hjjMnqw aqJjiKria^

(hqji run >7 aajj \(thua^i2\ eventjes weggaan.

zva. (mjj(trn^(im(hn/i\ en beide ook: voor iemand

uit den weg gaan; ew voor iemand de wijk

nemen, bv. om zijn schelden en tieren niet

te hooren . mfh .k n >? *<i ^-* ?, n ,i;/? <^/ \ /?^» <*-« ^ t/n

<m^A.<m!tuajri<LM\ spreekw . alles mijden, wat

op de een of ander wijze gevaarlijk zou

kunnen wezen of word en. — o^jih»'»Sg im ;f\

zva. (htji mi 9 itn ? an^fj \ en beide ook: iemand

verwijderen err/ens van daan; iets zooals slechte

handelingen mijden, vermijden te begaan.
|

qji chyj \\ —
^//''T

8B- steken, gestoken zijn,

geschoven zijn, bv . van den poot van een

knaapje onder de vloermat, die daardoor op-

geligt wordt. — ^;Y?. ™ <r> a . >^ \ omwroeten,

wroeten, van een varken.

(Ul 0/1 (HY) fyinj \ ong. — ^jji^imrfn^ SB. op

de zij liggen, met arm o/hand onder het

hoofd; of wel en daardoor met het bovenlijf

eenigzins opgeligt: steunende 0/leunende op

den arm; ook zoo komen te liggen, en

voorts op iets zooals een mat of dergelijke

zoo liggen of gaan liggen; de mat dan

av<K,nrittai(rin>->,iAJiaa/i\ door den liggende . Verg.

an vj am nri ru <n mri w

(iJi (HYJ (KYI
fj

\ SB. een heel korten hals heb-

ben , van mensc/ien, ook van dieren, zooals bo.

^en paard.

(Kfl 2 Of! (KYI OSY) fj \ SB. een met gouddraad

of zijde doorweven stof; met gouddraad

of zijde doorweven, van een samping

.

«> O o&J) (HY} 2 (YU) fj \ a-njj tin 2 <iu/j \ zie OJlder tin t kiz (ti/j w

a*, a
(W) (KYI oru) n \ I. SB. zijn saroeng opschorten,

zijn goed, broek en de mouwen van het baadje,

opstroopen, om vrijer in de bewegingen

te zijn. — oljKnri}^I<KntLi/i\ zijn kleeren,

zijn boeltje, opgeschort en opgestroopt heb-

ben. — -ihifci (hn^iUii uui\ zie bij (inatfihn/jw

II. (Ktmuru^ en aqJj(Kn<nj)CHi^\
O .

(K/J (HYJ (YUl n \\ — (Hijiunru^ SB. iets opligten

met behulp van een hefboom. — (uan^itaiiiu^s

wat men bezigt als hefboom; hefboom. —

±1. tiJitKniu^sifmnt/ix zie oi<hi>ru/i\ 1.

* a
(Ml (HH (YUl OSY) n\ SB. ring van touvv of

derg. dien men, in een gladden boom of

mast willende klimmen, op de hoogte
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der enkels, om de beenen doet, ten einde

die tegen elkaar te houden.

(Ml (KY) (YIJ1 KM 2 (YU1 2 \ of e~ srMMMYHwiKmi

n\.)2\ SB. elmoe, die den bezitter in staat

stelt de plek of den persoon aan te wijzen,

waar of bij wien verdwenen of gestolen

zaken zich bevinden. Van oji<nn<nji\ en

(Ml (KYl cnj) \ SB. niettegenstaande, ofschoon.

Het wordt ooJc wel afgehort tot (unanuiw

faJI (KY)OfXJl \\ anjt*™ ru \ zie Miv\^ wj) *

(M (KYJ (Ul n\ SB. ijzeren schop met houten

steel. K. Verg. ovUMtaMttrn/j*

C^ (?) on
(Ml (KYJ (Ulfj \\ — yj\

hirl^

tn/jw K.

(n(MKTl(KYl (Ulfj \ SB. inkapping, inkappin-

gen in een boom, om dien gemakkelijker te

knnnen beklimmen; ook, zoodat als het ware

het geheel een trap vormt, wegkapping, weg-

kappingen van grond, bij glooijend terrein,

om afspoeling te voorkomen.— ^^iqnata^

voorzien van of maken met sengkeds.

OJJ (KYJ (&1 fl\ een Jav > woord, maar in brieven

gebr. als mooi of hoog woord voor <m™!*

(Ml (KY) (CYl n w— cHpithrna-m^ SB, aan een kant

opgeligt; aan een kant opwaaijen of

opwippen; opgeligt, bv. van het deksel van

een koffer. — oqjj9nna7nnmjf\ iets aan den

eenen kant opligten, bv. het losse deksel

op een vat of kist.

(Ml(Ml^n\ SB. lijden, smart, ellende ; ellen-

dig (Skr. sangsara, de existentie van een

levend wezen in deze zinnelijke wereld. Jav.

Wdbk) . (Hhm *rt \ iemand of een dier mal-

traiteren, mishandelen, smartelijk doen

lijden, nmrtelen.— wdmmti^ hoogst ramp-

spoedig, rampzalig, ellendig; in verdriet

en nood zitten.

(Ml (Ml (U12 <&1 (Kl fj\ zie (KiajjitEAjiw

(MJ(M](U1 (Kl fl\ SB. het merg in de been-

deren.

(Ml (Ml (ISY1
/f

\\ — *njyj)zsnji\ SB. de samping

opnemen of opligten, om te iK?iiun^ of te

(8i£,)\\ Ooh onder het loopen, die aan een

zijde een weinig opgeligt houden, zoo-

dat het kleedingstuk sierlijke plooijen ver-

toont. — Verg. aJiMnoru^^

(Ml (Ml OSY1 n\ SB. (M°)£!(isn/is hetgeen men

aan heeft, goed gesloten aan het lijf hebben

zitten, en niet los hebben hangen .

—
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ty\
ajl(

aB?
(k

!l
l
l

s em d°ed°ekoej of tijoeng goed

bevestigen op het hoofd, maar ^icmz^nan/i

is het meer gebruikelijke woord. <u Si'£i*asnjj\

zie MoniMn

q* a
QJl (Wl (El fj\ zva. (iJitmMps

(9J) (Ml \\— «Aj)m^ SB. liangen aan of over iets,

bv. van een l/jk, dat door den stroom werd

meegevoerd, aan een in het water hangenden

boomtak; fig. met zoo maar door de vingers

gaan of gegaan zijn, maar besteed om

iets blij vends, bv. meubels, te koopen, van
j

j

geld.'— (HinajitttntM/fs iets bv. een baadje over !

een stoel, tak of derg. hangen; het liaar
j

laten afhangen op de sehonders.— Kna^mm \ |

zie xmxepi
\

1
i

&J] (hJl \ ong .— ^h^1s SB. scheef. mIikimizm/is

iets, bijv. het snijden of knippen van iets, het

trekken van een Ujn ergens op, enz. scheef doen.

(Ml 2 (M 2 \ SB. blaaspijp, om het viiur mee

aan te blazen; en volg. Eg. ook lampeglas.

—

Verg .

o

^((M\\ — (Hi"nciJ\ SB. zich den neus snuiten. i

^^(cj^n op of in iets zich den neus

snuiten . K.

•0^1 <1X/| \ &7? maar een zaadbal hebben. Verg.

y>up

(Ml OfUl \\— (Kj],iru\ SB. iets wat onheil, ziekte,

schade aan het geicas, enz. aanbrengt zoeken

te verdrijven, ook door aanwending van een

toovermiddel of tooverformulier .— ajiaq/j.iu\

hetgeen zoo wordt aangewend : weer-

middel.

(Ml cm \ I. SB. benaming van een hoeveelheid

pare van vijf fffttmiM^ — 77. *WWi\ SB.

lets dat valt of wordt geioorpen, opvangen,

ook iemand die valt (^K^nA iemand die

valt fruxnr^A in een arm opvangen; voorts

bestand zijn of zich bestand rekenen tegen

iets, bv. tegen iemands kracht.— ^nzt^hni

x.yu!tvi\ het niet kunnen uithouden tegen

iemand, in een gevecht.— cHJncrn^izihn^ iets

aanbieden, leveren, indienen, voorstellen,

presenteren, enz. aan een meerdere; ook B. voor

° o * o no .7..,
*i k n z ihn

/j

w— uijj on un ?m anim \ een aanzienlij he

het toornig zijn presenteren, voor: erkennen

dat men verdient dat hij toornig is

.

— (tdnm

tfnijm(F.i^ui:ii)i\ adviseren en zeggen hoe

iets geilaan behoort te worden, in tegen-

stetting met zelf de handen er aan te slaan.—
O O G) O O C) a

win am (Kii 2 ihn z am ? u>n z (rt» ? n<n ? cma \ fan (K~n zn^z on ?

erf en obu <Kb -Jl

O a a O . O
*>i z (xn z w /] n v:r) asn &ji rj ihi (ten nn <ui innz(hn/i\ een

aqj Ul cm (asfj f m\j Ul

spreekwijs, om zijn meest volkomen onderwer-
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ping aan den mil van een ander, een magtiger

of meerdere, te betuigen.— oji(Li<m\ en gew.

a* on \ zie (unnM\ <vri (uw (U/j \ ^ a J » n en m » (rn/fw

Voorts wordt met »ji li™ \ of «A om \ toaarop

dan dikwijls volgt ami -us een Basa Invpe-

ratief gevormd.— Zie ook <iyhs II. aan Jiet

slot, (Aldaar moet nog bijgevoegd tvorden dat

omgekeerd av^n ook wel eens wordt tveggelaten

en, men zich bepaalt tot Jiet bezigen van

rnaM\ of in B. 3,.i(Lioii\J\ — .ziamii-ve-.
J

i

of <Li<YYi(me-~\ tot weerderen en gelijken, tot
|

minderen ajma-nc-. of tunmc^s zegt de

verkooper, als hij zijn waar ooor den geboden

prijs geeft.— Mi.y7n^?2w^ op iets, bv

.

een uitnoodiging of verzoek, ran een aanzien-

lijke of meerdere, soemangga, d. i. als het u

belieft, gaarne, of met genoegen, zeggen

;

op een bevel zeggen: zooals u beveelt.

tt.pticmtcnfQiitfn^ spreekw . wel mm an zeg-

gen, maar niet gaan , als men ergens werd

' keen gezonden of het niet doen als men

iverd gelast iets te verrigten.

(*J1 2 cm P\ SB. er mee inzitten. Verg.

\ (Mai. fcjLjLu werkelijk, in ernst,it
o

Waar) . ong. — <&ithcma.'m\ zva .
<mi G-s* aqj)m N

ook SB. dezelfde zijn en blijven, van

iemand. Verg. ^^?5P

(Ml ( am P \\— ^(°^? N I- SB. omtrent iets

verklaren of zeggen dat men het ver-

langt te koopen, wil hebben. — II. ^
•<m^ Jar. aderlaten, iemand aderlaten.

OJ) ( crnasr) \ ong. A^^™*^ Kto. zamenge-

nomen, collectie, verzameling; te gader;

het gros; en opname, o tvangst. (Skr.

sanggraltaS Jax. PVdbk.).— ^i^itam^xma^

gebouw, opgerigt en onderhouden vroeger

door de bevolking, thans door het Gou-

vernement, en waarin reizigers tegen be-

talino- hun intrek kunnen nemen. In het

gebergte dient de pasangraJian meer bepaald

tot verblijf van ambtenaren op toumee.

tiriitrniimon^ in een pasangrahan zijn

intrek nemen; ook zich neerslaan of tij-

delijk vestigen ergens, in tijdelijke, daartoe

opgerigte verllijven, bv. tenten.

(M ( OIT12 (KYI
f)

\\— ^/v3 ?^ N ^' met(^en

neus of op het strand o/op tjadas zitten;

van een boot Rg. K. — f^(^3
?^^ N een

boot op het strand of op tjadas zetten.

(Mi fcmajui f)\\ — gi^^^r SB. iets bv.

Jcastanjes, roosteren in een ijzeren pan;
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koffij brandeD. — M\am<iM<&\ geroosterde

katjang.

(Ml OTj CfYI OTj *TJ W — »qjfq(m^ rr)\ zva. ^^QJi

(Ml cm (hm/j\\— aqjjcm(hniihnjj\ SB. iemand, die

danst toejuichen met het in de maat roe-

pen van ho! ha! daarbij slaande in de

handen.

(Ml cmasnij\ ok wei Ssistasn^. SR. nauw,

smal van een weg; en zoo goed als allemaal

gesneden van iemands pare.— aqjjcmtifndtm/jx

zva. c-^(n ihn (Uijic-^rn cm (u/jw — zji cm<vnr\ Op Zljn

minst genomen; ook in het klein of in het

kleine, in tegenstelling met ^mim of6^Acrri(ni\

bv . als Men zegt : & cm oji rvi q&j) % (ui urn ^ an c~^.\

a o O O z' / o-
(Ei cm (Zi cm (Kji nru fen asti,] \ a&t&tiHicm iE/i-^micHii\ oji

O a a a~
cm (isna&: o>ji lMnr

> w

a/l(MI cm 2 tenji\ SB. »|mot) ? ctw|\ wip of

hengel, zooals men die heeft aan een put.

(Ml cm 2 (Ml fl \ (Mcmtaji\ enz. zie bij (3-Aon?M^\\

(Ml cm aw/} \ SB. het eelt onder aan den

klauw van een tijger of hat, ook onder aan

den poot van een hond^enz.— (KJitutitJicmru/is

een soort paddestoel.— (kjiMcmru2(Hyi\ ver-

eelt, vereelt zijn, van iemands handen of

voeten.

(Ml OTfi (flJI ft \ en (tfhcmrL'iihnj\ zie (manure

«/

0J
(Ml cm arm fl \ naam van een riviervisch. Rg.

(Ml cm (Uinw— £jw<™«5^ SB. iemand of iets

opvangen; ook iemand die (u <rS^\ grijpen

.

(Ml crn (Ul fj \ s. (Cicm(Ej}j^\ B. aannemen, op

zich nemen; er aan durven; durven ietste

doen. — oj^ (&icm
]

(Lnji\ (Kiidfi cm'^\ ketz.— aqn

rrjM^io^s S. ^cm™(mji\ B. iemand iets

toezeggen of beloven. — <um cm cm^^ N

belofte, waarbij men zich verbindt iets te

zullen doen of te zullen laten.

(Ml cm (E/l fj\ zie bij oen zoomede, en aldaar

ook ppj arn
^

/

j
a^.p bij Mcmtujiw

ari (Ml cm \ SB. spinazie.

t/

(Ml (CI \ I. zie (t^(Hii(i^2\\ MtutmnaniuiQiaajis B.

VOOT cM(ui<Y^xnn^2(Ui(Hi2 (hi^ \\— II. zie tun (tfritrvi/i \

en ook aldaar voor jij^l^^^

(Ml (d \ of m(&\ SB. leeuw. — M«n<tn\ zie bij

6^*-nxmji\\ (Skr. singha, leeuw. Jav. Wdbk.)—

(Sixn(cnni2\ de leeuw, de koning der dieren.

vm^hi\ is Jav. zie voor de beteekenis op het

woord.

(Ml (tn \ 1. zva. oji(&asnji\ II, ook bezigt men

het van eenplaats ofplek, waarvan de bewoners

altijd ziek zijn. Voorts, nevens (uiikio^\ dot

het meer gebruikelijke woord is, van een vrouw



9j)(im<HTyi\ 458 (Mi ccnunji\

of man, met een zeher wit teeJcen of plelcje

op het lijf, waarvan liet gevolg is dat de

man van zoo'n vrouw of de vrouw van zoo'n

man spoedig sterft ; ooh de hinderen voortgeko-

men nit het liuwelijk van een man en vrouw, die

een van heiden oj> «^ zijn, sterven spoedig .
—

II. (zva. (cn^h(ci(tJi^kChnp\ K.)

.

* ^ n a
(Ml (CI 2 (KYI [I \ of 0JiaJn2<Kriji\ S. G-sKru <&i0

\

B. onwillig, ongenegen zijn tot iets; ik

wil niet.

OJJ 01 (d (HH
/f
\ SB. schetteren, van een

trompet.

QJ) (ID OSYl [I \ I. zie xmitiasn^w — II. SB. hei-

lig; gewijd; ook niet betreden mogen

worden, bv. van een bosch, als zijnde het

verblijf van geesten. Verg. ojxmw

(Wl (tn asm n\ SB. norsch, stuursch, grom-

mig; streng en kort aangebonden. —

aqjj(8)(isii(hrtjf\ zoo zijn of zich zoo gedragen

tegenover iemand.

(hJI 2 «S7 2 asr̂ f) ^— <HM2t)zasnji\ SB. een Held,

de lamp, de kaars aansteken, ontsteken.

^zSgaQzar^p Jietz. — Voorts (HJnixntasnfls

een stuk geschut afvuren; en ^?<uj?^/k7^\

een fakkel ontsteken, bv, aan den haard.

9J12 G27 (IST1
fl\

SB. maar volg . Reg. Tj

.

6j*nri(wjl\ ah B., zie ook aldaar: geur,

geurig, welriekend; ook welriekend, lek-

ker, van den renk van iets. — Verg. (V)&\

en (Lmap\i

frjj (CI (1ST)
/J
\ zie McmKn/fw

OJ] QGl asm fj\ S. cimcun^x B. mond; SB.

bek van een beest. — Verg. xmxnaji^\ en

azn (Kit t osn q\\

QJ1 (Cl (Ui (Ul \ SB. stijgbeugel. — asnvvio:*

(lh / j»& \ stijgbeugelriem.

OJ1 an (Ul —1 (HI n\ SB. het punt, waar het

water in of uit een leiding stroomt. —

(imrLi(0)g(^nari^\ lietz . Het sanggapan van

Eg. »a place to tap off water, or to let

it in to the sawahs etc." is in de Pr. onb.

(9J1 (CI am \ verdicM grondwoord van oqn oji dn ^

Zie dit laatste zoomede oqjj& om ash z cmj^\ bij

a (V
am cmw

O «/

(hJI 2 &n 2 \ of (M2(£iz\ zonder pligtplegingen

;

zonder basa woorden te gebruiken; onbe-

leefd, lomp; en van een woord: ongepast

om te worden gebezigd tot een meerdere

of aanzienlijke of wel als men hoffelijk

wil spreken. — Verg. ojizimam/iw
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OJI 2\ uitroep: zva. a£?n\

02N zva. <Qi\\

(U) P \ /. S. uitroep, om iemand aan te roepen

of te doen omh'jken; ook om zijn onwil te

kennen te geven.

2. SB. uitroep van verrassing, ook wel van

niet yertrouwen (Mai. WdbJc. P. sU wah

en toahi, Arab, uitroep van vreugde, droefheid

en verwondering
.)

.

en dJl o\ (Kw. en in zamenstelling zva. vnrnw^

geven, lets geven. Jav. Wdbh. —6^^
oj) Tvi (Eifj \ zie m <nji (&iji n\

dJ) 9 (UU) \ 1. SB. openbaring uit den hemel

(Ar
. /k-s^p walijoe).— 2. zva. (iJinKiKasn/i*

&J)(§ ~z&(*Jl/i\ SB. indachtig worden aan

net verledene; ook zva. o<£»a^\ en (buiten

de Preanger zva. *^^^n\ -£.).

O (§ ^k arm^ (ten (&} ^ crui (El) n \ zegt

men ook wel den groet (zie onder t

jp
in4 tt

^l/l\

bedntwoordende. j Arab, met; en.

mi ^-A zva. (une-^w

^^l(MJ\ zie <un.M*

OJ) (UU (Cl (HI n \ SB. of wdjhcLHMvms de bed-

ding van een rivier ; rivierbed; (de kom van

een sitoe. K.). — wccriajitifhKncmjix rivier.

o
(U)(K1\ S. o&jm/n B. (De Meg. van Tj.geeft

als B. ow?\ maar in Jiet Soemedangsche

wordt dit laatste zoo niet gebruikt; zie

op Jiet woord) — moed hebben, moedig,

dapper, stout; driest; den moed of de

driestheid hebben, durven iets te doen ; ook

(minis SB. zva. ij)(isri(nn\ en met (ui(hkhiji\ B.

durven te gaan tot; ervoor over hebben.

(V) rri(Hi of t» €~n <~n (Hi \ (V)^nari chi(I\ of (U)^im(Hi

(hn/j\ mvdsv.— (V)(mv)(hi\ SB. zich verstouten

of vermeten, de brutaliteit of het hart heb-

ben iets te doen; driest.— (uttui^imimjis SB.

dapperheid, stoutheid, vermetelheid, ook

iemands durven te gaan tot, iemands er voor

over hebben ; in laatstgen. zin bezigt men ook

(HYI (Dl (HI \ S. MYI (U) W^n/I N •&' (hfn WMIOM (HTJJ \

CY
of (mm an ni(M/)\ SB. stoutheid, vermetel-

hdd. (K77 (£1 (V) (M \ S. (H7i (i^l (V) (HI (HTJ) 00k

<Kn aE/l!^4
rn a

2/l^ B. zich verstouten tegenover

iemand; zich onderstaan, de vrijpostigheid

hebben iets te doen.

OTj (U) (HI \ zva. rn^/i(isrtji\ en gebr. in QJiapakmajxhriw

(Skr. tveni).
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en <0 01 (HI & \ ong. (Waarschijnlijk is */

o

*\ an ?
\

zva. MtriMfs passief van a-m^o ? \ geven, iets

geven. Jav. Wdbk.) — ani^aJi(^an^(unan^\

SB. met een bijzondere gunst vereerd

worden door de geesten en wel door de

(Mtwizjtimjl* Zoo vindt bv. iem. die amo^ui

^an^(unan/j\ op den crnithtim<hTi<Km<m^aM\

tal van prachtige gebouwen, op den ^
(^ 07

^

<m\ tal van smeden of wel Jioort op den orrt

(tb(t5)2<Hb (in het Soemedangsche), allerleimu-

ziekinstrumenten bespelen. Voorts fig. een

ongedacht of ongehoopt fortuintje hebben,

bv. door ergens, waar men er niet op re-

fcende, omdat de huisheer een gierigaard is,

goed te icorden onthaald.

<UI (HI \ SB . tijd van den dag of van den

nacht van iets of voor iets; ook zoo om-

streeks om, in een tijdsbepaling, waarmee

een tijdperk van den dag of den nacht, bv.

een gebedstijd of wel het uur icordt genoemd;

en de tijd van, tijdens bv. het arnz-h zijn,

het arng-Th is . — Ferg. <warn\\

(LJ) (HI W — anion an (U) an \ ZVa. »mam a-rt (Lrn an \

uiterst, bij uitstek, bv. van iemands schoon-

heid of lieftallig zijn.

(Ul (H1\ MM<u>M\<iJiMMsof*™(vifm\ &B.dewijl,

naardien, omdat, om reden, aangezien,

daar toch.

(U) (HI (HI n \ /. zie (V)a?iw Aldaar ook w^jgxopji

en wninn»nan]\\ II. a Mi/)\ zie bijW

<GJ

(U) (HI \ SB. brutaal zijn
;
geen vrees kennen,

voor iernand; niemand of niets vreezen.

—

aniajiannnann\ ZVa. am oji an ojji an /j\\ Zie ook

O' ,.. a
!U1 (HI \ Oil <V) On \\

ash J

CLTl (HI \ ong. (Jav . algemeen gerucht, dat van

iernand uitgaat, iemands renommee). —

ar!iM(Q(Hiam2(m/i\ SB. ruchtbaar, ruchtbaar
(HI) ceii <~s* '

gemaakt of geworden, van een zaak.

(U) (HI &J1 fl \ zie arm asn QJ) Q\\

(vi^ZK -'

(U) (HI \ SB. manwijf; hermaphrodiet.— [<tn<rvi

tjjtjM en buiten de Preauger ook ("Ll^l^

hetz. K.) Beide woorden mij van elders onb.

QJ) OTI (Hl\ en daarn. nsn *pm^p B. voor *>»*£

Coy

<r^an\ S. zonder mankeren; het zal niet

missen; het faalt niet; ongetwijfeld; het

zal zeker geschieden. <&idemons zamen-

trekking van <uit<ui<njiji en w^an zva.

asnaptnan^

(Ui(Hl\ (Jav. (S)ap\ een tijdkring van acht

kaJV

jaar, waarvan elk jaar een eigen met een Ara-

bische letter onderscheiden naam heeft); SB*
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fig. eeuw, in een uitdrukking, bv. alsdeze:

o C) a
oji (en *~n (un &» an a,Jt z urn &j) enji am am oji t ru <nasn * \\

CJfj s s s aqj ( <

o
(U)2(V)(ta(Kl(hafl\ zie het volg. woord.

a*
0JI2(n(hp (Hl\ ook cu,2>nanaTi\ SB. of met

(sis

(U)2fnananan/is B. indien, als; ook wat aan-

gaat, wat betreft; nu. Verg. bij apcum^

en het Jav. TVdbk. bij mnanw

O (HI \ SB. goed en nuttig; goed om te wor-

den verrigt, maar het nalaten is niet

strafbaar, van een handeling; iemand geoor-

loofd zijn, vrijstaan; regtens, van regts-

wege; geregtigd zijn tot iets; de vrijheid

hebben iets te doen. Verg. arwahw.— £> 2

an ah \ ook- geen regt hebben, geen aanspra-

ken kunnen doen gelden; niet verdienen.

—

oji(Kn(V}ahfo)ah\ geheel naar welbehagen

;

zooals dat hem behaagdeo/hij goedvond.

(U) &J) \ o?ig . (a(V)aj>\ zva. <&?.wn\ (Skr. wdtja,

spreken, lezen; zooals bv. in wdtja-jati, hij

leest. Jav. WdbJc.)— <l»<l>i<h>ot^ geschrift

o/boek in gebonden stijl; de geschiedenis,

de historie van iemand of iets, geschreven

in gebonden stijl. Verg. w°msnw

^-^ \ ong. (<u*\ of (tm<v)\ Kw. Jav. o. a. overal,

algemeen; algemeen verbreid, overal rucht-

baar; alien in het rond; ook algemeen bevel

of verordening
;
gebod ; een bevel geven.)—

tptinajirnnsnajiiarr^^ algemeene uithuwelij-

king ergens, uit vrees een of meer randa

of wel meisjes te zullen moeten afstaan.

K)«j)Kpi(V)\ SB. rondvertellen, rondzeggen;

mededeelen of zeggen aan velen, rondba-

Zllinen .— <xn o) ui \ zva . xn >n azr) a* 6^*. aan \\ .

—

iinwnianji^ aanzeggen om te komea of

te vergaderen, aan vden. — antuiafnganj-

iets rondzeggen, bekend maken; mededee-

len aan velen. — xn.ui(L»aaidoo^\ zva. oflo

tiKarmanjiw — Verg. cvrjasrini acn 2 unn\,

«-7J\ en 6^A(U)\ ong. —* otkljin SB. voederen %

kippen en ander pluimgedierte, door ze het

eten, gemeenlijk rijst, voortestrooijen of in een

wadah voor te zetten. — ac\dji-nanj^\ iemand

of iets bestrooijen; pluimvee voederen bv

.

met rijst; naar iemand gooijen met handen

vol tegelijk, bv. met steentjes.— xntijiafn2an/i\

iets strooijen, rondstrooijen, uitstrooijen,

te grabbel gooijen.— (ckljjilthuis strooijen,

rondstrooijeo. — zjhuis gestrooid liggen,

ten gevolge van een accident, bv. van geld, door

het scheuren van den zak.— iwcto\ strooisel;

wat gestrooid wordt; het voeder dat pluim-

vee wordt voorgestrooid, ook hetgeen, door
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het ze voor te strooijen of in een wadah

voor te zetten, wordt gebezigd, om ze

te lokken en in handen te krijgen.

02\ ong .— (mncownan^ SB. gemengd met,

bv. met een gevoel van smart, nan iemands

verheugd zijn.— o,?^??\ SB. 1. de lijnen

of aderen op een wapen, zooals een kris,

en die ontstonden door zekere behandeling

van het staal; het damasceersel van een

pakarang. — 2. de geheimzinnige kracht,

of het wonderbaarlijk vermogen, van een

(uiam^hs bv. van een kris, vervaardigd, zooals

men meent in den ouden tijd, door iemand die

sakti was.— Zoo heeft men bv. een {ui&hoji&i

(cnm\ waarvande tuiasmKYin is, dot de landbou-

wer wiens wapen dat pamor heeft, voorspoedig

is .— (tli fn (V) ojj nsn mi (tli/j (JaV. artnm V)m nsn ttrn

(ru/f\ een streng garen) zoomede (Kntruakwh

Si& cnji (zi (mtji en (HH(nj)(hncm zijn vier andere

pamorsoorten, met voortreffeh'jke eigensc/iappen.

(U) <rV) \ ong. (EA2(U)(njni\ op tru) q (U) "n \ en ajnant

aj)ni\ zie onder o»™,\

<UI cyj\ naam van een boom, dien men veelal

langs de wegen vindt; de bladen hebben veel

overeenkomst met die van onze linde (Mai.

(baroe.— Hibiscus tiliaceus. P.)— Jav. otiw

(U) *YI 2 \ ong. — Kn<wr} 2 \ SB. iets niet in den

wind slaan; luisteren naar iets; zich bekom-

meren of bekre.unen om iemand of iets.—

Verg. an am cm \ dit laatste gebruikt men, in

proza, als een weinig hoffelijker, gemeenlijk

in plaats van ajiaj)nm\ met betrekking tot

een 'w,l
|
7]^f^

(Ul 2 (Ui 2 \ SB. misselijk, dronken, bedwelmd

.

Qicuiz£lz(iQi$\ aan niets gebrek hebben;

van alles (eten, kleeren, geld, enz) ruim voor-

zien zijn.

(Utnj\ (Jav. plooi.)— (dS)-n\ SB. plooijen;

met plooijen maken. Verg. ^unjizxmw

en (U) cyi \ SB. of o£ri(£titqaji'r)\ de bloem die

door de Enropeanen in Indie gewoonlijk

afndKhJiajiasri wordt genoemd, en die men

gebruikt om lederwerk zwart te maken; het

door koking uit die bloemen verkregen sap

bezigt men tot het rood kleuren van sommige

spijzen. (Hibiscus Rosa Sinensis Bg.)

O^PW— <i7?o^\ S, oo-nm?^\ B. leeren,

te regt wijzeD, onderrigten; een inzegging

geven, beknorren; een kind corrigeren.

—

(3^fk(isn$(U} rn ^\ en (Kn rn<wrnq\ zva. am rn<3>^^^^

Verg. (uirvt^w

<U Of?
c^7 P \ ong . (K/)(U)(n r-nq\ S. (M(urv)^\ B. een
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deel, een gedeelte; gedeeltelijk; sommige,

eenige. — mo^tj^mon ieder de helft;

ook ieder een deel of gedeelte, ah er meer

dan twee personen zijn . — (K)tvifnni^ru2(C7i\

een groot gedeelte, een groot aantal, van een

zelcer getat personen — ^^^^^0^0^^ SB.

gedeeltelijk, ten deele.

(U) *yj[P \ zie (Hjnmmw

QO/W^PN enz. zie 07-n ?

w

dJI ni o (Efl \ SB. maat; maat en melodie.

—

(Skr. wirdma, pausering, pauze tusschen

woorden of zinnen.) — Sicrh&ni^tEjw de

maat en melodie observeeren; in de maat

zijn of blijven.

<U)(H1\ S. (uhm\ B. soort, aard.— mm wans

S. <ui<maji<m\ B. allerhande soort; van

allerlei soort; allerlei; allerhande.— <ui<m

aji(Hi(uctj)(HTjj\ in de hoogste mate ver-

scheiden, bv. van den inhoud van een boek>

&J) (HI \ zie wan en nnajiw (U)anv)(ha\zie tu>(m<ui<M\\

<m«n (Hl\ zie «»fl?i\\

QJ) (n (Hi (Hi n \ Roll. SB. waarnemend; plaats-

vervanger.— xn<vt<rfMpi(m^\ een betretching

of post waarnemen, plaatsvervangend ver-

vullen.

<U> CH (HI (HI fl \ zi

a

'gO^x zie .«flj^

(Uinr)nri (hi\ zie o™*

(Uinim (HI (HI
fl

\ zie viMoa/iw

(Uininr) (mi
fl

\ zie o-n^w

(U)nim\ zie on?-**

(k{
H!i ZOOMede ccituknrtihrnaa^x zie bij (uiasnq 1.

^H1 *S7 N z™ °°k by m -n { en (ucm^w (81 djj

^*™/^ zie (ultimo I. zoomede bij tucm^w—

^^1*^ N zva. (ui cm am ^ \ of daarvoor een wat

7 o
mooijer woora.— ictoti ^m 2 (hnjj\ ^1^ mast^x /.

/
(U) (ISY) \ zva. (nama&w

(Ul nj asY) n \ SB. zwaar, wegen
,

gewigt,

van goud of zilver ; voorts, met wn £?<r> asnn

er nevens, P. en B. of wel sleckts mooijer

woorden, voor (tm^asri^\ in staat zijn lets te

doen, Ook VOOr (tmaoiamw — amdSl-nasnji of

o o . on
(LmM2*<iiiij}<-n(isnji\ zie (Wjomw ca (Oi ,bi ni asn (hi/j \

a
Zie nsn orui am ^\ en <&i (un <n oji w

(Ul rll OSY) fj \ SB. hunstterm voor; de tijgers

zijn aan het huishouden, dwz. ze brengen

(bragten) menscken of dieren om hals.

(U) OJ) 2 (1ST) 2P\ zie <8tA^

(U) OSY) 2 (Ml ft \ zie ^xrnnf:\\

^ Q
(U) (Ml \ soms als B. ofmooi woordvoor asn vncmjiw

((vi(Kji\ Kw. zva. (mews Kw. dit laatste ook zva.

(isnvyonjiw — S/cr. toarsa. — Jav. Wdbh.)
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<UI ^Yl QJI fl\ en aJ}nr}-yiajt^\ zie •KJiamiw

£JJ *T7 0v/l \ SB. erfenis. (Ar. wdritk, erfge-

naam).— o^n^^^s erfdeel. — 6^k^rvi(vi

-Ti(Kj)i\ zie bij 6-&{rvi\\— (tn(u;--n*j»^\ verma-

ken; lets vermaken.— ^??*f)^^n^\ erven

;

een erfdeel of erfportie krijgen. — mui-n

tQtanjjs zijn goed vermaken, het goed, dat

men zal nalaten, verdeelen onder zijn erfge-

namen, ten overstaan van een oerang

kaoem, een geestelijke, maar overigens

geheel naar welgevallen. Voorts: de goe-

deren, die door iemand loerden nagelaten, ten

overstaan van een priester, verdeelen onder

de erven, volgens de voorschriften van

het Moh. erfregt; en van den priester gezegd:

op den voet van genoemd erfregt, de goe-

deren, door iemand nagelaten, verdeelen,

onder zijn erfgenamen.

(UI nri (UI nr) \ SB. heen en weer gaan of

loopen, op en neer gaan, van Jcomende en

gaande personen, bv. langs een weg. — ctw

(in "n \ hetz.

a
(UI HI (UI ft \ ZVa. (ui (Ultimas omamnri en marnnri^

(Ar. moewarrid, tot iemand zeggende.

Jav. Wdbh.)

V
(UI am \ ong. (Skr. warga, klasse van gelijk-

soortige dingen of wezens. Jav. Wdbh.)—

(hrntrui(uiam\ S. iunirvKUxnis B. verwante, Ver-

wanten, aanverwanten
;
personen, die men

rekent tot zijn familie.— i&m ? thai tun ahum

(U oji asntKn (nrj\arui (Vi am\

(UI (UI 0^> ^ \ zie a^uajm^w — thttrng&JKLp^ndj)

(uicmjl(vjh(U}(hqjj\ (ui wasn aj)
rri (Ci ui cm/jccri ez^<ru\

spreekw. ook bij den hleinen man in gebruik,

en waarvan de zin is: de mensch is nooit te

vreden met hetgeen. hij heeft of verkreeg,

hij wil steeds meer.

(UI nri am (UI
f)

\ SB. kosten, onkosten, bv.

van een regtsgeding. — xntui rn(rn<ipiQ
;
njf\ iets

CY
bekostigen; ook zva. (Ei^m.vmasnjjw

«/

(UI CY) \ en (U)(V)^h(mihn^\ zie bij (rjKrnMan/jw

(UI <71\ (Jav. soort sleepnetje om garnalen

te vangen) — woo^ zie ojixm\ II.

(UI <rYJ\ SB. winkel, winkeltje, gehouden door

een inlander, en waarin dikwijh slechts artike-

len van inlandschen oorsprong te hoop zijn;

in sommige bepaalt men zicli tot den verkoop

van allerlei eetwaren, gebah, snoeperijen enz.

Evenwel, vooral op de koofdplaatsen, zijn er

ook, waar men Uuropesc/ie sitsen en andere

stoffenkan krijgen t Verg . (ismtumw — «^*™

(ui-ns waroenghouder, waroenghoudster.—



465 (V)nr)innQJIII\M^N

xj)vi-h\ een waroeng houden. — «,?<&? ttj\

zonder gehuurd te zijn, ieder avond xn-hz

irf cm op dezelfde plaats, waar zedus ieder

avond te vinden zijn, van dansmeiden.

(U) 01 cy) \ ong. — Jav. een kind of afstam-

meling in het vijfde lid; en bet-over-

overgrootvader of grootmoeder).— <ikam$

(vi/rj'-h\ en w am % (U) tn'T) \ zie bij nkcrn^

OJ) cYi\ S. (ru£fl<Eiji\ B. schaamte, schande,

oneer.— (8)£i-h\ SB. toestand van schaam-

te of oneer van iemand; schande, bescha-

ming, die iemand overJcomt of wordt aangedaan;

schaamte; zich schamen, zich beleedigd

of gekrenkt gevoelen. — <&uM£i*r}\ of

ZjI 2(thS)(U) <-h\ of WeI <&l 2m <w tut <UI ti zn M/j \ S.

<n ihfn in 'tut vi -~h ^ of on (hd :ui\n,i'm (E^f \ B. (van

een aanz,) beleedigd worden, gekwetst

worden in zijn eergevoel; zich moeten

schamen; beschaamd gemaakt worden.

—

wcSi-hcm MJI of iffn i&& *>) xn cmji \ SB. ook wel

en dan S. ™^SVuVy?^\ B. hetz. en belee-

digd, door kwetsing van het eergevoel; be-

schaamd, beschaamd gemaakt .

—

Sgahttw

£)£irhvnMyi\ (zie bov.) bezigt men ook van

een aanzienlijke, t. to. van hem sprekende, tot

een gelijke. — xaajiwhs S. xnirun^djiiEJij^s

B. iemand zoo behandelen, dat hij zich

moet schamen ; hem schande of oneer aan-

doen, beleedigen, te schande maken. —

(u(8)&'ii\ geschenk, bij wijze van boete

of schadeloosstelling, te geven door hem, die

zijn trouwbelofte breekt . zie ook a^ii;ii'-n<tD*o^\

bij fcn'riw Fm verg. voorts cn\\

OJI ni (kyi (Mlfj\ SB. gezond en sterk van

lijf en leden.

(Ui nr) djj arm fi \ zie ^wrv^s II.

CU) 09 CCTi (K) n\ SB. rattekruid, arsenicum.

(U) (KYI
ff\

I. klanknabootsend woordje voor het

kwaken van een wijfjeseend. — xn mi <tm\<*™j[\

SB. aan een stuk door, van ^77^^^^

//. ui^mj^\ klanknabootsend redewoord twor

het (tmn,i^\ het splijten, breken, van iets,

zooals een bamboe.

(YJOJI (KYI n\ klanknabootsend woordje voor het

kwaken van een mannetjeseend.

dJI (KY?\ of o-ri\ SB. te vroeg; bij voorbaat,

te gauw, overhaast, met overhaasting.

!p?u^v)(hn of apm.i^(ut rr)\ nu niet ; nu nog

niet; niet maar zoo haastig; ook zva.

xnirug^ — (uniKKUtitw of (un on tajiks met

heel gauw, niet heel gauw er aan toe zijn

om iets te doen; zich niet haasten, bv. om
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te doen zooals werd aangeraden. (wzxncrwtHn

of <vit (ut irwnn N niet, vooral ook m. d. z. van

nu niet of voorshands niet, zoodat men voor

later of voo?' de toekomst zich niet verklaart

of wel de mogelijJcheid niet wordt uitgesloten.

(U) (KYJ \ SB. ronduit, onbewimpeld, regt voor

de vuist. V) <K7i ITU (tli uri \ hetz. Voorts (ui(im\

ooh: ronduit, onbewimpeld zeggen of spre-

ken.— (a axmo™ 2 imji \ iets ronduit vertellen

;

zijn schuld ronduit of onbewimpeld belij-

den. — Verg. (ui/ntrhi%\\

<Ui
^Sw

N S
' ^^ tijdstip (Ar. CJUjX^Sam^

B. voorts ™%a^ SB. de tijd van of voor iets,

hep. ook voor het verrigten van een der voorge-

schreven gebeden. — <tw t

w

a
i
m

i

{uricri asr) °f <lJ} 't^n

<tyn-n«s>?\ SB. toen ter tijd; te dier tijde.

—

a.j) (ki cun^ tun am»\ SB. op zekeren tijd.

(Ui (KYJ (Wl fj\ I. (ukkdoji ^Acmjp zva. ook wel

eens B. voor (i5hish(hn\ het einde. Maar

aj)(twoj)^Aihn/j\ SB. het laatst; de (het) laat-

ste; de sluiter. Zie ook (uktvi^w — 2. ww

no
fl^Jy7\ en oowwm^ zie <*&* trw (*sn ^ \ en (w (wan) q\\

a
(L» (KYJ arm n \ SB. vervanger, kracMens op-

dragt of volmagt; gemagtigde, gevolmag-

tigde; gebruik maken, zich bedienen van

een wakil; een wakil zenden Ar. \*S* )•—

(ci(vi(Nrjfnji(HT/j\ optreden, ageren als wakil;

wakil zijn voor ieniand; als zijn wakil hem

vervangen. — (U7/u>^^»?^\ iets, hem tot

wakil makende of stellende, opdragen aan

(Ul (KYJ (TV} fj \ SB. met volharding en ernst

doen; er ernst van maken, ernstig opvatten,

bv. zijn werk. — ath ieji thp (rfn ru/i\ zie asn (EjI ihijiw

OJ) (KY) OJl/j\ SB. gift; liefdadige stichting;

fonds tot een liefdadig doel. Voo?*ts: met

afstand van alle regten van eigendom of

bezit ten algemeenen gebruike gegeven,

bv. van een koran, dien men in de moskee

deponeert, van een /mis dot men te Mekka

kocht, ten belioeve der bedevaartgangers, enz.

(Ar . \*Jl2& Wakpli). — ini(iJi(Kn(ui2(hnj)\ iets

wakap maken; op den voet van wakap

afstaan of geven.

<U) OSYJ n \ zva. <trhasn/f\ J,

(iSY)n\ ong.— (3^iSiasn^\ S. (uj(u>\ B. be-

gin, aanvang, aanleiding. — & Si *sn anji\

begin, aanvang; het eerst; de (het) eerste;

en zie ook big (utnjjjjw — oji cui isn ^n^\ zva.

Q

(E/idajitrw/i^

Q
(U) 1ST) \ (Ar. iJ&* watia) ong. — <u> &»<*&>

en xn rui ail \ zie <nan(n(vi\ bij e-*<nv)i w
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(U) asrj \ Jav. steen. Verg. rmdsnw-utijxisn^ SB.

graveelsteen, graveelsteentje . Zie ook am

fU cm (KjJ _i* 2 (HiJI \\

«^2^57?2o\ &#. nieuw, nog niet gebruikt

of aangebroken, onaangesneden ; heel, nog

in zijn geheel, gaaf.— ajuut^ni^ mvdsv.

(& vu (&**$ un 2 (Hijl ^ wis m zijn geheel laten

of houden; een paard een tijd lang niet

gebruiken, opdat het bv . vet en goed in het

vleesch worde; ook van een boom, bv. een

klapperboom, een tijdlang niet oogsten,

bv. om naderhand in eens veel te krijgen.

(rjdJI asn (mjj\SB. oost, oostelijk, hetoosten.

(nxnwonjis oostwaarts op, in oostelijke

rigting; oostwaarts gaan.

(&) OSY) nj \ s. <vMsn<8iajrQ\ B. nagenoeg, on-

geveer, zoo ongeveer, zoo te naasten bij.

In plaats van o asn -r) \ ook ivel eens *mm *j)

asnniw,— /u)nsr)niuj)(ik2dkg(ci(hn/i\ zva. 6-&!htti

M<ik2i£g(ciMTji\ zie onder ikztkzw

O
(V) OSY) (kyi fj \ SB. natuur, aard, inborst, ge-

aardheid; het vermogen of de bepaalde

eigenschap van een toovtrformulier, ook van

het pamor van een wapen .— G^iao asp aQitm/is

aard en natuur.— xn *j* aQ(Hry f <e/i<i£?»™^

een tooverformulier of tooverbede prevelen.

d-d OSY] (win \ SB. grens, grensseheiding; en S.

(uiJaKians B. gedurende, voor den duur van;

lang; niet; voor (tegenden prijs van).—
o«ifc/M~/»-n«sw\ of ^(utnQ(Kj)^n-9,asn\ van

toen af aan; van dat oogenblik af aan.—

miuhw^n SB. grenspaal, grensteeken;

iets wat dient om de grens van iets, bv. van

een renbaan, aantewijzen. - 00^^^
iets, zooals zijn wenschen en begeerten, de

wijze van zich te kleeden of derg. binnen

zekere grenzen beperken ; een weg, ook een

uitgebakende, nog aan te leggen weg, van

teekenen voorzien, om zoo het aandeel in

het onderkouden of den aanleg, van ieder

loerah of wel van ieder diensipligtige, aante-

duiden.

a
ODI OSY) ajl (U)n \ zie lXJlasnni NN

dJI OSY) \ /. SB. de eigenlijke ring, dwz. de ring

zonder den tjangkok, van een ring, waarin

een steen of diamant is gevat; voorts de balans

van et n weegschaal; zie ook ozn trui asnjjvm iruiasniw

2. (ut«j)(ish\ SB. penhouder.— 3. (ui^ash\

SB. iemand, die te paard gezeten en met

een isw^xkt^n een <mtxm of een ^Sm^

gewapend, op herten jaagt.

(U) (ISY) \ Jav. zva. imgtrtnew— Sashimi 2 a-nj\ SB9
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(V

het nog ongeboren jong van een dier, zooals

een buffel, rund, paard, geit of schaap,

koopen. Be koopprijs wordt dadelijk nadat

de koop is gesloten, voldaan. Namcgezette

personen ac/iten het fci (isn <*ft? ? <mji echter pa-

mali, omdat er bij wordt te kort gedaan

ami hetgeen de godsdienstige wetten, in zake

van hoop en verkoop, vorderen. — Verg

.

a
ast) (EJt^i % w

(Ufa/I fl\ Kw. ong. — G^*«j/^\ SB. scherp,

duidelijk, klaar;scherpziende,00&^.; door-

ziende; zich niet bedriegen in iets.— «™>

£Ht<Mjl\ scherp naar iemand of iets uitkijken;

scherp, op hem loerende, iemand in het

gezigt hebben of houden; en van de zon:

het gezigtsvermogen scherpen.

O Q n a . o o
ftj} QJI \ Jav. zva. (uniai^ — («nmm

m

\ naam

van een distrikt in het regentschap Soekapoera

(Preanger).— amiHinj)aji\ zie bij amnpw

(UIQ>JJ!>\ (Kw. rein, zuiver) ong.— mmm^

B. voor (Si^nanj)2\ (Reg. Tj.) maar volg.K.

B. V00T <n(KJtari9J}fU}ditnij\\

(LJI &JI (HI \ ftSiiKjj^ Kw. onrust, verstoring

van rust en vrede, oneenigheid.— Skr.

tcisjoena, gezwollen, uitgebreid, uitbreiding

verkregen hebbende. Jav. Wdbk.)— kkv^

xndoinD^^iSidjjjm^ zie bij 6_b*<w|\\ — Verg. Jav.

~Zam.2e dl. bl. <rrt(ut\ ald.no. omcGjw

(UI(*J1\ SB. aambeijen. Jav. vmw»Ji\ en u*m

(Ar. ^KMij^y

(LJI (K/l (HV
fj

\\— £1 cm (ht^/j \ Jav. iemand iets in-

nuisteren.

Q ...
(Ul en (Ul (Ml \ SB. vnjmagtig, oppermagtig

Skr. wisjesa, onderscheiding ; uitmuntend-

heid, voortretfelijkheid. — 6^*<N7<uj'r^^\

de Vrijmagtige, de Oppermagtige, betite-

lingen van God.

(Ul QJI QJI
fj

\ wordt verkl. met ahahmchnji*

(Ul QJI ~JI (Ul (Ml
fj

\ zie het volg. woord.

(Ul (Kfl —1 (Ul \ S. ^(Ki^iajf^^ B. niet in twij-

fel zijn, zeker weten dat hij het is, met

betrekking tot een persoon, en dat iets het

is, met betrekking tot een zaak; goed op

de hoogte zijn, wel en deugdelijk weten;

duidelijk inzien; ook de voorwetenschap

hebben, vooruit weten wat het geval zal

zijn, met iemand of iets.

(Ul QJI (Ul
fj

\\ — <ui(&0JiaJt/l\ zva. (unrvtaJHLJiJI*

(Ul (9JI (UUI \ SB. hetgeen gedaan wordt (werd)

om iemand een ongeluk te bezorgen, onge-

lukkig te maken, en wel op geheime

wijze zoomede met inroeping van bovenna-
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tuurlijke krachten, bv. door ongeluk over

hem te gaan afsmeekm op een heilig graf.

(Skr. wisaja, een voorwerp der zinnen,

voorwerp van najaging, enz.) — xhSkmojui

6^(ht/(\ iemand op geheime wijze en met

inroeping van bovennatuurlijke krachten,

een ongeluk bezorgen of ongelukkig ma-

ken .— Verg. <ui <n tun tun*

(U) QJ) (UUI ASH // \ SB. wat iemand als hij zal

sterven, aan een achterblijvende of aan de

achterblijvenden zegt te doen of te laten;

laatste beschikkingen, uiterste wil; ooh:

zullende sterven, zijn goed verdeelen onder

de achterblijvenden; en hetgeen zoo wordt

geschonken. Voorts hetgeen men, zelf

zullende vertrekken of aan iemand, die zal

vertrekken, zegt dat hij moet doen of moet

laten; opdragt, last, en zoo ook B. voor

asnauasn^ (Ar. SJ^rCay— (V) (ui aj) clw nsn (hi,W
zullende sterven (of heengaan (K.) zijn laatste

bevelen of wenschen meedeelen aan de

achterblijvenden .

rtJ) (LJ) 9 \ SB. bekend zijn met iemand, dwz. dit

men hem Jeent.— (wvivi^ bekende, kennis.

(taidjifuj 9iuniHi^\ hetz. — xmj)(ut^cuncHifi\ ie-

mand nemen of kiezen als een persoon

met wien men wil omgs.s.n^iejnandkiezen tot

bekende of vriend.— xntuitct^imfigMviim^K

zich met iem. op den voet van bekende

of kennis witlen plaatsen.— tL»(L))(ui^cunanjj\

kennis aanknoopen, zich aansluiten bij

iemand.— (VKui^unnnjis dadelijk met ieder,

dien men ontmoet, zijn alsof men een

bekende van hem is; als een goede eigen-

schap

.

— Verg. »n?m

(U) (LJf P \ SB. toenemen, aangroeijen, meer-

der worden; meerder.— ^^rocjj?\ al

meer en meer toenemen of aangroeijen.

(U) <U) nri dfui (HI fj \ SB. kunstterm voor het

op den eerstvolgenden dag (avond), na

het afgeloopen zijn van een huwelijks-

of besnijdenis feest (un^t <vui<3^<kiji\ geven

van een feestje, bv. door de icajang tedoen

vertoonen . Verg. azi ahi trm^w

(U) 2 (Ui 2 (UUI ft \\— kiv}2«j)2(lv)ji^ SB. zijn kind

bederven door het in alles den zin te

geven en te zwak te zijn als het iets

misdoet. Verg. bij (lyamz*.

(U) (LJ) ClTtl ff\ zva. (tin tin am /j\\

(Uf (Uf \ I. SB. de nokbedekking van een huis of

derg. <ci<l»<l»\ de nokbedekking aanbrengen.

2 a
. a.jtit^n

l̂

\ zie &jk/&i^.>i\i
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(9Ji <U) (HYi 2 (HI fi \ en oiu»wnmw^\ zie £l(hai^

(n
~^fl

N zeer ^at redewoord t700r ophappen,

in den mond steken ofhrengen ((m(unajiQtimn\,

Bv. iJ>^c^tun(ij)(u)2m(Kj)MA\\ Voort8
y
maar

niet in de Preanger, zva . ikji ? iujj \ I. Rg. K.

Q
(U) (TUi \ I SB. de mannnelijke nabestaande,

wiens toestemming gevorderd wordt, op-

dat een meisje of vrouw kan trouwen.

—

KHwrLKLwcmp voor een meisje of vrouw op-

treden als wali. Ar. wait, vertrouwde

vriend. — futrvKwirvi^ d. i. vrienden van

God, worden de personen genoemd, die zelf

de eerste prediJcers van de door Mohammed

gesticMe godsdienst, als landvoogden (Ar.

wali), de tot het MoJiammedanisme gebragte

landen op Java regeerden, en die men nader-

hand als heilige personen is gaan vereeren.—

Zie ooh ^^^^of^(»^Mi(^\bij(^^^^

II. «3i.rLi<Mn<Eji\ zie aldaar

.

<tJ)<ny|\ SB. de wassching voor het gebed

;

die voorgeschreven handeling, die was-

sching, verrigten (Ar.
$

jj^j woezhe).

QJI QTUI 9\ ong. — (^(U}(nji^(unim^s SB. niet

sterk genoeg; het niet kunnen uithouden

;

i

te zwaar voor mijn krachten; het is te

veel voor mij.

(Ul arvjo\ SB. kalebas. (Cacurbita Hispida. Rg.)

dJI en arm p \ SB. rond of rondborstig er voor

uitkomen.— .oo^rL^fL/w^x ronduit sore-

ken, ronduit hefc zeggen. — xKuimtruq <£i9

£n*7^\ zva. ^^i(tfm^n^chn^\ en wat men

deed onbewimpeld belijden of bekennen*

ooh (zich zelf aangeven, bij regter ofmeester
y

als de dader van iets. K.)

(U) aru) o \ SB. roeispaan, riem.

(Ui(rjnrv)o\ I SB. te vergeefs, vruchteloos;

ook het moede worden, het opgeven, om-

dat men de vruchteloosheid of nutteloosheid

er van inziet of beseft; en zoo £n'gtS^ru^

ook niet moede worden iets te doen. VoorU

<o*7<n^\ nog: bij hem of wel bij bv. het

rijtuig is (was) het alles vergeefsche of

verloren moeite.

II. (&(iJi(ij)<rirLi?\ SB. een teregtwijzing

geven aan iemand; iemand vermanen, ver-

manenderwijs beknorren. — Verg . <mjt

no

a
(UianJio\ SB. bamboelat, bamboelatten van

gespleten bamboe, zooals bijv. voor een

(KntKn(tj)ji\ of (ucm<Kn(Knctj)ji\ worden gebruiht,

<t-3fc^P\ Jav. in het Sd. <u<u<ru{x SB. de

loop van een geweer of pistool.



<U) <nj>
^
(U) * (U> 2 <K7 2 P (U) 2 ?\ SB. ak een

gevolg van ontroering, sckrik of ontsteltenis,

geagiteerd of in agitatie iets beweren, zeg-

gen, rapporteren enz.

4J> (TlJl (Ull (§ ^frcnj) CBtjt \ Ar : wa-lldhoe

a'lam, God weet het, 't is God bekend.

(LJi OHM 2 (M~l fj \ zie (^asn(FJi(rmji\ nji(Kjj7mn\ en ^

wtm/fw Zie ooh aid. az)u^rmziH^\ enz. zoo-

mede bij xmazrw/i w

<UI(nj>(Hl\ SB. Hollander, Hollandsch, voor

Nederlander, Nederlandsch; ooh Nederland.-

(p<-h(vi(nj)M\ Hollander, voor Nederlander:

asr)(hnz«j)(n.?M\ Holland, voor Nederland.

471 a q.
(V} arm *o? ifji \

Co

ik kan geen hand uitsteken, hetzij ah

een gevolg van elkadr opvolgende ziekten of

ongesteldheden, hetzij door het onophoudelijk

gehinderd worden door zijn Mnderen, die

men niet van zich af kan houden; ooh niets

kunnen doen, ik kan niets beginnen, omdat

de handen worden vastgehouden

.

&J) (TV) (HTJ CEfi\ op Soemedang wrS,*™ £h naam

)cnjjnri asrj fj^

<U)<riJ)<yi\ SB. zwave].— ^^^x jietz ,

a
<U1 onj} (ten

/j \ naam van een duifsoort, groen

gevederd. Eg.

^^^ N SB
'

pl°e^ Z°0als °P de sawahs

wordt gebruiht. Verg . amniaKtrmjjw a^ajj

^^n 00k, maar zelden, *^<"»\ ploegen;

een veld ploegen.

^rvKHnasDp SB. schouderblad, schou-

derbladen.

^ (TVi (KYKUUI \ (van <m<ruy en <™^n?) SB.

mij slechts voorgekomen in a£i\ &nmo rm im aw N

van een Uimplant (icalikarnbing j. Sarcolobus

spanoghei miq. Nat. fam. der asclaepiadeae

.

Filet.) Be bast van den stam levert een giftige

zelfstandigfieid, waarmee men wilde varkens

en tijgers in de wildernis vergiftigt. —
177 arm^gf ro^ x Varkens, door ajnapasn/js WOar

men het gift door heen heeft gedaan, hier

en daar te leggen, of wet tijgers, door een

kreng, bv. dat van een buffet, met het ver-

gift te besirooijen of in te wrijven, trachten

te vergeven, vergeven met kalikambing.

(Ul 01 OTUI OSY) n \ naam van een zwaluwsoort.

Volg. sommigen is het de klipzwaluw, die

de eetbare vogelnestjes levert, maar volgens

anderen, 00k Rg., is dat de (wiuibhim/i*

(U) arm asm
fj
\ SB. cj^^

? of derg. 00k «xn

<&» \ vastgemaakt aan een bamboezen latje

(zie iKz&trmdM/i] tot dakbedekking.— <m
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aj} ru tut (iJ)JI \

<8<r8msn/i\ welits maken ; van 6^-%^ of

derg. welits maken.

Q£) rtS7 (ISYI fl\ SB. benaming van het teeJcen

ct
dot gevoegd icordt onder de rn\ om zoo te

vormen het letterteeken <m* — anw anam/j^

voorzien van of met het teeken \ van

de <ejn\

(Ul OfJJI ((15YI\ SB. (kh en rn ^ tuiru (osn of wcru^nsn

(HTKrfivm^ alien zonder uitzondering; alien,

zonder iemand te vergeten of overteslaan.

(Ul CCldJI [l\ I. zie onder ojiilui^w II. (vaunt^

ojys SB. vergelding, wedervergelding; verg.

oji cut <ma£/i^ bij a^nan^w Voorts: veer, bv.

van een horologie; en springveer, knipveer;

ooh de veerkrachtige of buigzame stok,

die bij het «^ot?ti^\ met het eene uit-

einde in de £t(q(&i~ia.aji gestoken, de ^

tuktK-nji gedrukt houdt tegen de stof, die

men toil glanzen.

(Ul (Wl (Ml fl\ 1. SB. aangedaan, geroerd van

het hart of gemoed; medelijden, mededoo-

gen of deernis hebben; meedoogend. —

am 13aw (tjjn ooh (Kn ajtru oji ^A.tmj^\ medelijden,

mededoogen, barmhartigheid, deernis.—

(8n3<ru(Mji\ hetz. maar wot hooger of mooijer

WOOrd, — (CIO«UMJlM
(

|\ ZVa. (ZjIHTKUKWI

a n y 7 a O
(K>1/}\\ (EJI (KH (V) Thl OJIJI \ 00K Wet (EJI (V) CfU (KAJj\

maar Pass, van beide <Snuaat<unrviajiji: over

iemand zich erbarmen of ontfermen; deernis

of mededoogen hebben met iemand; barm-

hartigheid oefenen tegenover iemand. —
n O o n a O O a
(Ejktli aj) irui ojjji of (en rn <e>i ru £jt ru (kjj <j \ smee-

kend, op smeekenden of deerniswekken-

den toon, van spreJcen of zeggen.

II. Imlpwoord voor de zamenstelling van

de telwoorden van 11 tot en met 19. Bv.

asn auji(b) ru ajyf \ dertien.

q a
(Ul arm (Ul (Ml fj\ zie het volg. woord.

a a Q Q
(Ul ami arvi (Ml n of omoM|\ SB. benaming

van een soort taling.

oji arm arm a& \ zit (Siru&w

(Ul (CH (Ul ff \ rn <Cn a^)(U)ji\ zie (mtuia^/jw

(Ul arm (Ul P \ zie 6^A(voj(Kj)ru(iui^\ bij G^ojimji^

(Ul arm (l^ \\ — majiruiK \ SB. een sawahvoor de

eerste maal bewerken, hetzij met den ploeg,

hetzij met den patjoel. — Verg . (&<&(&} (vn/f*

"t
c^ cv o

(Ul OriJI (l£5 \ of &ru(ik\ zie nJiarm\ II. aJiru&i

a (?)
inhp en (*J}mji(Lti\\ — <V) rLi ru ok \

(Ul aui (UUI\ S. (V)<nji£:\ B. maar SB. van die-

ren: zva. wru^w Voorts SB. (heel en gaaf;

zoDder dat er iets aan mankeert, van iets.—

Bg. K.)
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OJI aui (UUI asm n \ SB. mindere, onderge-

schikte, dienstbare; ook een gandek wordt

tot de wilajats gerekend; voorts is asri»o (8i<ru>

cuwasrtji\ een B. of mooije uitdrukking voor

<isn(i5)(hrnni\\ Verg . "n am x>u asn/j \ volg. K. is

(V} (rLi (iviasn/is op Bandoeng er nevens in gebruik.

(Ui arm Cam \ SB . gezond
;
gezond van lijf en

leden; zonder lichaamsgebreken. — asntmi

irvimr)\ ook: af en toe ziek. Verg. vmrvjaAJt^

(L71 (ifUl \ I. naam van een bij de inlanders

geacht gewas, een plant met aromatische bla-

den, die o. a. voor cwnajkanji\ worden gebe-

zigd, maar ook bij wijze van specerijen, in

het eten. Nevens de (vnrCi\ Jieeft men de

(vnrv)aj)(njicHi\ soms, maar ten onregte amasn
j

(Hi(U)(rvi(hr>\ en een enkele maal. eveneens ver-O GJ
'

keerdelijk, ook wel tm asn m «ji r£i \ genoemd.

De reuk van de bladen van deze twee planten

is volkomen dezelfde, maar van de <w rCi (m rci

(hi\ zijn de bladen snial en getand, terwijl
CO

ook nog aan den vrij Jioog opschietenden, rijk

getakten middenstengel der plant kleine steke-

lige blaadjes zitten. — Rg. heeft: walang, a

scitameneous plant > Hedijchium Gracile. —

II. (U)twi\ Jav. zva. (&&i2<isriji\\ Zie ook

»o)^*o)\\ — (viirvi oji xn nsrtji\ Jav. ZVa. aoitrn^

(U) arm \ Kw. zva. xm <ru \ maar slechts gebr. in

OotiiiWjn zie bij (ufn(Lviji\\

a *
rtJ* arm \ (Kw. telling, rekening, berekening.

—

Jav. TVdbk.) ong. — aqasnaM(V)(V)trCia7iari(m\

ontelbaar, talloos; onuitsprekelijk.— Voorts

(V) (V) rui (Ln pi (Hi \of«J) (Hi(V7 (V) irvi (d(Hi(Hi \ gesteld}

aangenomen; gesteld eens, dat.

(LJi Onj} \ ong. — aj}(Virv)\ zva. ajiajinrttHjnj^^

(U(&itrCi(m(HTji\ school; maar naar het schijnt

voor een santrischool . Verg . am

(KJt l (TV) \>

Mb

(U) OTUj[OS7 (HI fj\ of warnajitruioTi^ SB.

stroom, rivier; beek.— ihJiirnwamtvifnjiazicHT/is

of oj) rm (vi twj» <ci ip urCi cm (htjj k stroomen en rivie-

ren. Verg. (V)(un(cnini(iTn\ bij (VKuii(ci(hn^\ zoo-

mede «o) <w) ash an aan \ bij (Knashw

(Ui (LI (15T7 ft \ Ar. bVij zie <uc-^\\— arn(ut^(tx

(uasn/js de tijd, die een vrouw, wier man

overleed, weduwe moet blijven, voor dat

zij mag hertrouwen, t. w. vier maanden en

tien dagen. -— Verg. bij xmiun^w

(U) (bJ) W — asn (&) z (V) tun \ zie bij asn(£Ji% w —

-

<u)(U)<ui\ zva. (ui<n<H7i(rut\ waar dat den zin

heeft van flS<o'n»^N\ — m<wtunny SB,

immers; immers het behoort; mits; als

maar.
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N

Q Q Q Q(U) fUf \ I. zva. (Lm oj} (mjiw — (d(U)(LJiaM(Hyj\ zva.

o a a 7-7- i T a o 7 ^CYtttwpiM/i^— 11. [Jav. (uxw\ kw. zva. acnm,\

en vjiintijis een bovennatuurlijke magt in

de natuur, een godheid; enz. — Skr. widi,

bepaling, bestemming, noodlot ; ooJc naam

van Brahma en van Wisnoe. Jav. Wdbk.)—

<bh<&<&>\ God de Albeschikker.

Q
(Ui01(lJ}\ SB. rasterwerk van bamboe tot

om- en afsluiting, om visch te vangen, in

een rivier aangebragt; ooh (zva. 'ruiun\

spalk . K. ) — Verg . -nw ^1 2 (hyjw

(UJ(WJ\ SB. niet er zijn; met hebben; onmo-

gelijk,. ondoenlijk; onbruikbaar, geen nut

hebben, niet kunnen gebruikt worden.

—

asto9ojtaAk\ 00k uitermate, buitengemeen

,

bij uitstek, enorm. En (cio^cp^-niSntajicun

imc^\ zva. het kan er precies door; net

voldoende en meer niet, bv. van de makelij

van hetgeen een timmerman levert. — xnajievjj

MmtHy}\ het woedoe veroorzaken, bewerken,

het geval doen zijn. — «sr?^<o«^(imc-. v

beter iets, al is het dan niet veel bij-

zonders, als volstrekt niets. In dezen

zin bezigt men het wel ah men iets dat niet

veel waarde heeft of niet heel mooi w, geeft

aan iemand, die iets van dien aard volstrekt

niet bezit. Verg. rui&KwiMqw — asnt&t^a

er erger aan toe zijn als te voren, er op

verslimmeren, van iemand, die in een of

ander opzigt reeds heel slecht ingespannen of

voorzien teas, en nu 00k nog wie of wat hij

had kwijtraakt.

(Ul (Ut o \ SB. iets zooals een bak, maud, zak,

doos, kist enz.; in het algem. alles, waar

iets wordt ingedaan.— 00.^^^^ iets

doen enz. in iets. — a^KUKi^^dmaryis in; he-

sloten in. — ^jo^^^n diverse soorten

van wadahs ; allerlei dingen, die als wa-

dah worden gebruikt.

(Ui(U)2(mfj\, Unajc^x en o«^x Kw. — Skr.

wadoe en wadoe, een vrouw ; een wijfje) —

Jav. «j)(im(hn/i\ vrouwelijk, vrouw; wijfje.

—

<rj(U(tJig(tJia.j)t(HTji\ zie bij (ncuaj)2\\ — ojkukim

^^n de plaats voor de vrouwen in de

moskee.

(UI(U)(Kl\ SB. de ambtstitel van een dis-

triktshoofd. Verg. cku <eji asn/jw— (Skr. wadana,

het aangezigt en de top of spits van een

driehoek).

£J) (Ui (KH ft \\ — Knaj}(Uj(Kriji\ zeer platr zva. xnoJ\<

(O) (U) (Kn n\ SB. onkwetsbaar. — *™£?
7̂

w Mji onkwetsbaarheid

.
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tUt (Ul to \

&J) (U) (KY) ft \ SB. rrf/mii^ixji^(hnyi\ S. ttjutnnj)

H^j^ B. rijst, gekookt met klappermelk,

zout en salambladen. Ze wordt o. a, door

hem die een wajangpartij geeft, tegen den

morgenstond aan de gasten verstrekt; ooh wordt

ze bij een besnijdenisfeest genuttigd^ alvorens

men ustiti (ha 26,^2 ^i/jw

OJ) (U) arm n\ SB. offer, wie of wat wordt

opgeofferd of prijsgegeven ; bv. de ^4^

de aap^ die door zijn makkers wordt uitgestoo-

ten en prijsgegeven aan den tijger. Zooals

men meent, offeren de apen zoo ieder jaar een

Jtunner. — aooanw/n iemand of iets
(H\j <->* J

opofferen, prijsgeven, doen strekken tot

offer.

(U) &J] cn/i n \ ong. — oo*a..rw^\ SB. leugens,

onwaarheden opdisschen ; liegen ; opsnij-

den; uit den duim gezogen dingen ver-

tellen. — (LTKUttJiru^ hetz. — <i& (in tut (uiaj)

w(ru/}\ iemand, die zoo doet; leugenaar.

9Ji (W) out n w— &iaai<ruji\ P. geboren worden,

het daglicht zien. — k^aji irvmm/j\sie xntkfrrt

a*mcKiji\ by n^:-n\II. — (U)kjt(Ljiinjianji\ iemands

dag van geboorte, onafhankelijk van den

datum ; bv. de dinsdag voor hem,, die op een

dinsdag geboren werd. — Sommigen beschou-

wen bedoelden dag als een ongelukkige, anderen

rangschikken hun dag van geboorte onder de

heilspellende dagen.

O a *
dJi (UI (IJ) \ zie xmxmi^n^cmjf\ bij (cntr^x^crnjl^

«/

(LJ)(IJ1\ SB. kliekje rijst van den laatstge-

houden maaltijd.— otoojin zijn maal doen

met zoo'n kliekje. — ^?^5>n in sommige

streken P. voor eten, het maal gebruiken.

—

Verg. (nMnaKzcLMori&ns zoomede ^ (un fun (htji\ en

1J) (WJ \ zva. xrY}(rLiajvj\ Rg. hi de Preanger is

de benaming weinig in gebruik.

Q * a
(LJI (LJ) w — Kfivtah^ SB. een beestenhuid uitspan-

nen om dien zoo te droogen. — aji<&a.hazi<Hyi\

toestel om een beestenhuid, dien men wil

droogen, op uit te spannen ; 00k (borduur-

raam. Rg. K.)

en (U) (tJi \ SB . benaming van de lahang,

tijdens het eerste gedeelte van het kook-

proces. — Verg. (u 2(3^12 nsn,j\\

aJI(U^\ SB. staal.

(U) 0£\ \ ong. — (Skr. widja, zaad ; widji gezaaid

hebben.) — oa^^n benaming van een op

hoema verbouwd wordende plant; van het

daarvan gewonnen zaad wordt 0. a. olie ge-

maakt. —*- o^o^A^^^n zie bij (M^ktuj^^
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<UJ<fe\ ong. (Jav. gewoon, niet bijzonder;

zonder toevoeging van iets andersr niet

uitgezocht.) — mo^ot\ op de gewone

of algemeen gebruikelijke wijze; en van

nembang, met betrekking tot de lagoe : zonder

fantaiseren; voorts van iets vertellen: een-

voudig weg zonder toevoeging van bv.

aardigheden of kwinkslagen.

OJ) Q& (KW n \ ong. — ^o^»™^\ SB. zoete

woordjes geven, bepraten, verlokken, flik-

flooijen, vleijen. — (UKOjOKarn^ hetgeen

gezegd wordt om iemand te verlokken,

te bepraten ; mooije bedriegelijke woorden;

fig. het lokfluitje van den vogelaar.

a
(Ul (l& OSYl n \ benaming van een lekkernij van

ketanrijst. Mapper en suiker.

q a ,

dJI Qi£5 QTUI n\ ong. — i;xifc arvio;<nt^\ zie (Ui(at2\

2. bij (Uiiw

a
(Unn \ SB. pligt, noodzakelijk, verplig-

tend; verpligt zijn, zedelijk verpligt zijn;

regt hebben, geregtigd (Jr. <^a.U).—

an (ui a& ccri oaji zie bij c-oyajtw — cfn * oji z cm am

vi(i&(L7niHTji\ reeds pligten en verpligtingen

op zich hebben rusten, of in meer bep. zin:

ZVa. cuit&iniasnw1

IfUlt
P.£X.ong. — (a wok en (&i(vi(t&\ zva. xn

a O

.

a DO-n»n7^\\ (ui(vi(i&\ zva. (uajjnicKTyi* (b){b)&£\

ZVa. °)'Wni(Kn/i\\ cci(ui nk am g (htji \ zva. o/o

OTj &JI (UUI \ zva. frunn.i(o)2^n\ aehteloos, on-

achtzaam.

(U) (UUI 9 \ /. SB. uur van den dag, tijd van

den dag. (Skr. wajah, leeftijd, en jeugd).

II. uitroep om iemand te doen opschrikken

ook om een dier weg tejagen .— 111. o om $ cm \

SB. laat het zijn; zij het dan ook; het

moge dan zijn; zva. »o?^?<H7^ f <™<i??in?<un\

maar vriendelijk. — (U)(Wi{(M(vmc^\ soit;

enfin; het zij zoo; ook; doe het maar ; toe,

doe het maar.— aBiaJinDiaAji^ikns zva. -»»&

(K/t (un \ of (EJiaJiasnnri (eji\\

(Ul (UUj
|

P \\ — (ci(V)(wi^\ zie »qj)oh\ en t&nuuwit

»b)2(HTji\ zie MiifMmwziHTjis heide bij (uiahw

(IJI (UUI QSYI ft\ B. zva. nsn <ru asn { w — (a S) a^
O
^j9tmji\ zets toevertrouwen aan iemand op-
(H\j

dat Mj er voor zorge ; een zaak in ie\

handen stellen, opdat hij ze bereddere; iets

ah een mededeeling, berigt, enz. verzoek enz.

neerleggen in een brief.

Q
(UI (UUI 2 (Ml fl\ en nmuKwig (My \ Jav. woorden,

door de Soendanezen aan het begin van

brieven gebruikt; — /ui^«>m?^\ Kw. aan-
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vang, begin, bv. van een brief, curKuirncwig

.^//\ beginnen, aanvaDgen. — <m<Sm/»?<m^

(verg. het Jav. Wdbk. op w&\ gebr. in

O r t J* \ a a
CUniH12(3^A(UUI (Of dSn(blH

J
OJ) (V) (LV1 2 (KJ 0UUI 2 9J)Jj \ ZW

dat onder *™«sm en voo?'ts in (unnmG-xiMJioji

njt(uui2 9Jij)\ zoomede in (zi2W)rui/i6-yi<ihi(hj)V)(uji2

oj) (uui 2
(*j)ji\

zie beide onder (hku)(hi^\\

<U) (UUI \ Kw. schaduw; SB. de vertooning

van dien naam, tw. het met behulp van

poppen, die achter een verlicht scherm

worden bewogen en wier op dat scherm

geworpen schaduwen de acteurs voorstel-

len, voordragen van een zoogenaamd wa-

jangverhaal. — xntwajCis de wajang ver-

toonen. — owwojo^ Jav. schaduw,

gebr. in de uitdrukking e~M(Hnni2(U)(V)(ijvi(ci

m^ d. i. zijn geheel alleen, moederziel

alleen zijn .— <m «o oju \ haan van een geweer.

dJI arn \ SB. geen slag hebben van, niet teregt

kunnen met iets; de handen verkeerd

hebben staan, met betrekking tot iets; ook

het weer verleerd of ontwend zijn, en

daardoor er niet goed of niet vlug mee

teregt kunnen.

(U) am o \ SB. tot iets den moed missen en

er niet aan durven beginnen, omdat het

zoo moeijelijk is ; opzien tegen een te verrigten

arbeid, om die reden; moedeloos worden,

moedeloos zijn.

a o
(U) cm (K£ \ Jav. en o. a. bemoeijelijkt, ver-&•

legen, in moeijelijkheid. — Skr. wigna,

hindernis, beletsel.

(Ul \ of tp*j)\ SB. geld, muntstuk.— jj?*5>GJ*

(EJiajta\ goudgeld.— apnj)(naji^n(Krin\ zilver-

geld. — (vpdJiasn (EjI cm \ kopergeld .— (jpajiihrn

wasiKhJijis papieren geld, muntbiljet.— m

(p <£>i \ wel benaming voor een dubbeltje koper,

tiv. tien duiten of 0,08 5
, verg. ro?Ti\— maar

gewoonlijk benaming voor een bedrag van 8

duiten of 62
/3 cent, zoodat drie <p«Ji\ 0,20

maken.

QJ) 2 \ het Jav, ^«Jm mensch, persoon, lieden;

enz. In het Soend. slechts gebr. in ojuS^l

asrj(V)\ zie bij asntviw

(Ui (KYJ \ SB. de gevlochten rand van een

vm

2

<iD7 2 (kyi 2 \ (Mozndjuis ajta.^ (Knuuuia of derg.—

Verg . ^h amw— ojim ^n » zoo'n voorwerp van

een gevlochten rand voorzien.— G-^dnwris

regeren, bestuur voeren, heerschen. Verg.

f&Mfnw — (U)(V)(uri2Qn/i\ S. (UHVuannrionjis is,

gebied; het distrikt van een wadana; de

afdeeling van een besturend ambtenaar.
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(Uf am (nji fj\ SB. enkel, alleen; zonder iets

er bij. — oftafrmin^N slechts bestaan in,

bv. schrijven, van iemands werkzaamheden ;

ook bij uitsluiting en nergens anders

gevonden worden of zijn als ergens.

* Q O(Ul (HTJ dJIfl \ zie (uiatriaJijiw

(U) (KYI \ ong . (Jav . van elkander getrokken,

gescheurd of gebogen; enz.) oowr»\ wel

eens benaming voor het gebouw, dat meer

algemeen de cmdnz wordt genoemd, ook

wel eens benaming van de (M(v)(ni(M\\ (Jav.

naam van twee poorten ten oosten en ten

westen van de pagelaran.)

(U) (HTJ \ I. Jav. achter, in brieven gebr. en zva.

c / o G) CY T1 a- Qv an
(KDiuiarn of <M(Ui(Hrj\i— 12. (Ci(U)(HT}\ SB. in

en door elkaar zitten als indjoek, van

iemands hoofdhaar.

&JI CKfi (1ST) /} \ I, ong.— xnahajiasnji\ SB. iemand

vermanen en waarschuwen voor de heil-

looze gevolgen.— xniuic&a.'inttm^s voor iets

iemand, hem op de heillooze gevolgen

wijzende, vermanend waarschuwen; iets

iemand tot vermaning en waarschuwing

meedeelen. — II. <ui(3i9snji\ zva. m in asnj^s

II. (Rg. K.), maar in de Br. is het woord

in dim zin ong.

OJ) QJJ orui a \ I. S. tmonjiioajp P. en B. ant-

woord; het antwoorden. — Knajiajkort^s

xn(m(nji2(Mji\ antwoorden, antwoord geven;

iemand antwoorden. — aji&jiann oaji\ ow?

pi°£Jl^ antwoord.

II. (Ui(yjjn\Jifj\ tz» r
rtaji<ruji en oji iui a>ji(nA\ zie

bij (en (ru (ktiji^,

* a
<U) (101 \ SB. welriekend. — Verg. 6^-n(E^\

G) a
(tJitcun (tsnn en xm ap \\

(^ a
(U) (127 \ zie (Uigasriw

. P Q„

T?(Vn \ SB. paarsch.

arm P\ SB. uitroep: kijk! well; ook zva.

<md^\ 3.— en als uitroep, bij het ontboeze-

men van een klagt: ach! — Zie ook cutru^w

(£72 P\ 8B. uitroep, I. van huivering bij het

zien van een hoogte naar beneden: hu! —

2: van Jievig verlangen of groote begeerte

naar het een of ander : he! — 3. van

vervuld zijn met

of iets, waarvan het aanschouwen het schoon-

heidsgevoel streelt : och ! kijk !— 4. mt^-**

voor v
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<md{\ zva. vit^ 3. en uitroep van bewonde-

ring bij het zich voorstellen van de voortref-

felijJcheid van iets, gesteld dat het geschiedde:

och ! och

!

Q o
(TV} 2 P 0£\ (Ml (Ul \ wordt verkl. in de Tjarios

Soepena met isw hm (HnunrhaTi nan ^ van een rijk.

Maar blijkens het Jav . Wdbk. ^?i^n

vruchtbaar, van grond, door genoegzaam

water; en (tK^aa(Ln\ ook ^mw ^ en verb.

o a -rr a O
(i^(hnnjt\ Aw. ZVa. nm(Hijj\ (trnrcix en (irnc&aJt

(hn/j (Skr. T>jdhnatci, de Ganges, als perso-

nificatie, eig. de dochter van Bjahnoe [Wis-

noe). (Hinmnri<ri(rLiz$(i&(Hr!V)\ een rijk met ri-

vieren en stroomen.

(tUi (§ ^& (Ml fi \ Ong . — xn.ru (3^ka-n^\ ook mru

6^.iHr(Hi/j\ SB. lets losmaken, bv.de touwen,

toaarmee lets gebonden is; voorts : den op het

hoofd bevestigden (wivi* afnemen ; ook: zich

ontdoen van zijn Heeding; en o?i<ri>»6-±*<OT^\

nog: de toelak waarmee een deur gesloten is,

wegnemen, terugschuiven. mvdsv. — (mm

(3-iJioatu) asri\ of wtrh?6^w(*0(U(i5n\ tornen,

lostornen

.

(TU) (§ ^&(K1 OSY)/}\ f vuicmasrijls Ar . &Jt3

la'tiat, SB. vloek.— iS^/ma^n getroffen

worden door den vloek van Allah.

(nJi (? ~&k(Ml fj \ SB. bedorven, verslagen, ver-

schaald, muf , van wijn, inkt, azijn enz. —

Verg . <n (ruic-.^ w

cv
(£A2(§<-&k2\ SB. glad, glibberig, van een

visch, een weg, de pit van een nangkavrucht,

ook van een klapper- of anderen boom, als

het heeft geregend, enz.

RSI 2 (§ ^flsQSY) f) \ cm viz6^*2 asn/i\ zie bij

^

(ki(fj^\

o
en wajiqw

(TU) ozn (Kin\ SB. ander, anders; niet; zoo

is het niet; het is anders ; het is niet

de (het); iemand of iets niet zijn. Over den

eigenaardigen maar dikwijls moeijelijk terug-

tegeven zin, dien ruirnthn/f soms heeft, als

het is geplaatst aan het hoofd van een ge~

zegde, dat de uitdrukking is van een wensch

of verlangen, zie hierover de grammatica.

En heeft (wurman^ den zin van nyojitna&tHyis

dan is ook M<n (kkkd n\ B. — irhixmiMidams

heel anders, weer anders, anders.— ruam

(&iasn\ dat is het geval niet; zoo is het

niet; zdo moet of behoort het niet. —

a a O a a
(nj)(L7ii(Hi~zfiajitiJ)2\ zva. (ism un nitKn ni \\

QCTI 2 KM \ laatrijpend, bv. van pare.

(CI 2 (Ml (ISY)
f)\

SB. pareschuur, rijstschuur.

Maar voor de (^i2xmisri^\ van een aanzienlijke
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bezigt men wel "Vf,^* > &1& B.— (ci adytum asn (m/} \

pare opschuren, opslaan in een schuur.

—

<Kn (wi (m %(tsn(Ciazit am asn an _? nn^n \ ik heb geen

pare in voorraad.

QUI (tm (Ut n \ SB. arm, behoeftig, armoedig,

armelijk, hulpbehoevend; armzalig.— Maar

het is, gebezigd van het goed van een aan-

zienlijke, bv. van een kleedingstuk, B. voor

<cn rn c

*™Jl^
en heeft dan den zin van: versle-

ten, niet goed meer, en daarom niet meer

passend voor den voornamen eigenaar (Ar:

i^JLa^ao zla'iph, zwak).

OTLfi 07) P \ SB. het zich zachtkens in een kring

bewegen, van het water, waar een hoik is.

arm (tn (HI fl\ SB. <nj)tpM<pMTji\ zoetjes aan,

allengs, van lieverlede, al met der tijd.

—

iwi crui (p *a»2y?^ langzaam, langzaam aan,

zoetjes aan; zacht, door demping van het

aangeboren stemgeluid. Verg. nsn-^iau)j^\ en vm

antMjiw— (Lnrrut£)(Hi2(mji\ de stem doen dalen;

van iets, bv. het rijtuig de snelheid, de

vaart verminderen

.

arm ccp OSY) n\ SB. zee, de zee.

—

<rLiapasr}(Mji\

hetz. en in tegenstelling met het vaste land:

het water, water.— ^offrt)^jwwe^\ ^^
tcniru cm (U) "n asn cmji \ (Lnasn appiirui apasn (Hyis moet

de man zijn weg geweest, voor dat zijn vrouw

een eisch tot echtscheiding wegens kwaad-

willige verlating Jean instellen.

aruj (Cl aj OSY) e^ (1ST)
f]

\ SB . druipen van,

bedekt zijn met, zijn in een bad van zweet.

(TUl (L?j (KYI
ff

\ SB. vleesch, visch.— (nji<p<Kjixm\

visch.

aj arm £-^ p \ SB. zacht of week geworden,

zacht of week worden, van tin, lood, was,

enz. ook van broodsuiker, zout en derg., door

opneming van waterdeelen uit de lucht. —

Verg. 6^ao&\ en (ruS^AOJui^

enj) tf. \ SB. laag, laag hangen, bv. van een

lamp; ook laag van het iets ophangen, en lang

van een touw,' waaraan- een beest staatgebon-

den .— <m (njic^m <m/j \ zakken, van zelf lager

komen te hangen, van iets, dat aan iets,

dat op den duur rekt, werd opgehangen ; iets,

dat aan een touw of derg. hangt, doen zak-

ken of lager hangen. — Verg, ^luitnyjw

nri (tui (Ui (Win \ of ^tmm^^n SB. heengaan

zonder iets te zeggen; stilletjes of zonder

vooraf permissie te vragen, weggaan;—

voorts van terugkeeren of weggaan : stilletjes,

zonder een woord te zeggen.— (n
j
(U"r

l
l%/

J2^ N gaan rondloopen, zich van zijn post
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verwijderen, er van door gaan, in teqen-

stelling met te blijven, waar men moest blijven

of blijven wachten; ooh zva. «srro/n«sr»(UL??\

zie dat bij o^/ctow

en arm aj) azn/j w— ^t^^^n sb. lets met

kokend water begieten of in kokend water

dompelen, bv. een geslagte hip, ten einde

de veeren te Jcunnen verwijderen, zonder dat

men zich de moeite bekoeft te geven die een

voor een uittetrehhen.

Cfj (ITU) QJ)\ zie .^.rviiLviiw

(X\JI dm \ SB. spalk van aan elhadr verbonden

dunne awilatjes om een gebrohen been of arm;

voorhangsel, van awi ofhowe, en opengewerht,

aangebragt voor een gaandcrij of derg. om

het inhijhen te beletten, het licht te temperen

enz.— (Ln<rhi(un\ een arm of been spalken

bespalken.— Verg. t&^Actw

cnonj} (W2\ S. (^£Uij)ji\ B. snot.— ™

(rj(Ei(ung\ d. i. nog <n(EJi^(W rri<n(nji(L7iixmc-.\

van het vleesch van een hlappervrucM, als

die (whiam<Kih\ is.

orvKun (Hi fj\ SB. open, onbenutte ruimte;

ruimte of plaats (nog onbeschreven bladen) in

een boeh; tot dusver onbenut stuk grond.

—

6^W*iw<n(M%<8i(nJi(uriMi(Ki(tn\ Jig. er valt

nog wat te doen, de zaak 0/het werk is nog

niet afgeloopen ; oole als volgt, bv. (Strut

tKhMq(3^tLviari(M(n!Mq(U!njitMimiMthn\ gij (als

nog jong) hebt nog tijd engelegenheidom'

u te onwikkelen en vooruit te streven.

OTU) (LOJ (HI fj \ ong .— xnm^^n S. <£* tun 9 9gjt\

B. iemand op den schoot nemen of heb-

ben .— !rLi(un^i(Hijj\ s. (Cv <nu t {my \ B. schoot

van een zittend mensch.

(tut (tm \ SB. uitwendig
;

geboren, geboren

worden (Jr. ^Jblis dldhir); voorts <ru(3n

of n.i-xjntm\ in tegenstelling met (vmamtHyi

of m(vmMi\— ooh: voor zoo veel aangaat

bet aardsche ; in dit leven.— ru run am <isS cmji\

uiterlijk en innerlijk ; en van daar ooh niet

slechts met den raond en voor het oog,maar

opregt en welgemeend. Voorts: voor altijd;

hier en hier namaals ((intwAw^tw&^namnrt

(isn/l V maar ooh ZVa. asrt /vjj, (han (miuitHW 6-&nn (unm

(^n/j\ d. i. zoolang we leven.— c^rLiiminjiiunni

Mjf\ de wetenschap of de elmoe's, wier nut

zich tot de aarde bepaalt; de wereldwe-

tenschap. Verg. c^cnjixmer^non <hw\\ —
??

n1

0/
M-&ihn(un\ de verschillende elmoe's, die

<nj

omvat worden door de e^<™*m(nji<8n*-n<*ap,

Ooh: al wat behoort tot de uitwendige
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handelingen van den mensch, d. w. z. al

de verrigtingen van den mensch,— hetzij

goede, hetzij kwade,— met betrekking

tot zijn aardsche zijn.

2. (rui(un\ of in.t^xm\ B. voor een zeggen

of spreken, de woorden of het zeggen van

een aanzienlijke.— xnorumn > als wren zeggen,

Spreken . — ruiurtnn ban \ (ten rrhi cun "n ikiji \ of

(u<rui<im\ als voren het zeggen, de woorden.

(zntwiiLwabigiHTjis B. ooh slechts van een aan-

zienlijke te bezigen: iets uitspreken, iets zeg-

gen van iemand of iets.

aruj asn \ SB. hoog, boven; hoogte; hooger in

Tang. <ruara<un\ mvdsv . aru_tnjtim\ hemel,

van wit katoen gewoonlijk, van een ledikant;

ook: het, een zolder van planken of bilik ver-

vangende, uitgespannen wit katoen in een

kamer van een inlandsch huis. Verg. <l/it>\\—

(&<njvy(*?n<K^ op de bank, rustbank of

- canape bv. zitten. — (Strut am \ uit de hoogte;

boven uit bv. den boom.— amMiamnjiiuns zva>

(HTKNiamtri&jtw— ojinjiimcuiiiHijiy ook de meer-

dere in rang zijn van iemand; staan boven

iemand; tot of aan zijn (eenj meerdere.

—

a™<ry<vy-n<Hiji\ iemands grootheid, verheven

positie, hoogheid, roem. — ^^rtyr)^\

/. SB. iemand te boven gaan, overtreffen in

iets; ook iets, bv. de opstap van een inlandsch

huis, hooger maken.— (tr7'U^^'T7(KT^,^^ ?N

iemand hard of uit de hoogte aan- of toe-

Spreken. — II. (m/njiunnian^ S. <&> ^n o MJi

en a7nrL^mri!^n(Hyj\ B. hangen, zich bevinden

vlak boven iemand, gezegd van iets, bv. van een

lamp; voorts: gaan zitten, zich een zitplaats

kiezen boven iemand, bv. aan tafel; ook: zich

stellen boven iemand of iets (de kitab kitab,

bv.), waaraan men eerbied is verschuldigd. •—

(m(unvn(iht2(Hiji\ iets in de hoogte neerleggen,

bv. op den zolder.

W) 2 (Lm 2 \ SB. de tijd van het middagge-

bed om twaalf uur {Ar. \$b\ dloehr). —

(vt mi aa (KYtn,i ^*asn\rutz <un

2

\ omstreeks een uur

in den namiddag. — (utjniruttmmG^tuns

omstreeks 3 uur of wat later in den na-

middag. — ajtcnjtz(wiz(utiz\ benaming voor

het tijdsverloop van 12 uur 's middags

tot omstreeks een uur.

arvj (Lm ay (hyi <n (Lm ckh n \ SB. het hoofd

herhaaldelijk zijwaarts overbuigen, beur-

telings naar regter- en linkerschouder.

arm asn \ SB. het sap, dat door aftapping

van den kawoengpalm wordt verkregen
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CO) 2 (UYI \ SB . water, waarin men fijnge-

stampte nona- of nangkabladen heeft afge-

kookt. Het wordt, nadat door middel van

doorzijging de vaste deelen, afkomstig van

die bladtn, zijn verwijderd, .
— nog warm

zijnde, gebruikt, om er zich mee te be-

gieten, als een geneesmiddel voor sommige

huidzieJcten. — Boklijders, die aan de beter

hand zijn, wenden het ook dilcwijis aan, om

hun genezing te bespoedigen. — <xnazp-\Jh\ iets

met azpnJh medicineren. Verg. eurntjiw

q a
(TUI(H1\ SB. aardbeving. Verg. .i-utnw

Q S
(ITL/t (HI \ zva. M(p\ ook Jig. K. — oruruans

SB. zwaar in het hoofd, dof, bv. van te

vast of al te lang slapen.

(TV) (Hi HI (TUI 01 (hp\ of ^U^<r}ru^(m\ zva.

tnJirui(utt er)\ gezegd van (hm m <o<<tlq \ voorts SB.

met gedurige interrupties, met ieder oogen-

blik uitscheiden of afbreken, van het aan

iets werJcen.

<p7 2 (HI \ naam van een heester gewas (Solanum

nigrum. Rg.), waarvan de bladen als lalab en

ook de vruchten ah toespijs bij de rijst worden

gegeten . — <rui k/it w\ wordt gezegd van depare

op de kweekbedding, als ze reeds te hoog is

om er nog «^ott|^\ van te kunnen bezigen.

anj) (HI o\ SB. spin. — (rut&nf!zi<p\ naam van

een groote en zeer venijnige spin, zwart van

kleur. — m (Eji nsn !hn %\ zie bij *n &i (inyiw

Cnj* PnL^ ^' lkairu
fl

s een deel, een draadj

van de deelen of draden, waarvan een touw is

gedraaid. — (E.nunm ru <*p \ van een fabel of

>-g. vergeten dat het een zinnebeeld of

beeldspraak is. — ^m&iiSiiatcmMrufips

iemand die van een zinnebeeld of van

beeldspraak geen begrip heeft. w<Lmm\

zie 0O)<d.w

(tnj) (hp \ SB. de houten lijst, die bij een bam-

boezen of houten woning, van onderen,

aan de buitenzijde om het huis heenloopt;

voorts binnenshuis: de plint, plinten. Verg.

a o/
tru inn 2 cuin en m <rw^ w

(HI(HJI 2 OTI (HI \ zva. (ruinrfam\s.

(TUI (HI 2 (HH n \ zva. c^r)»<r]\en(n9sn(tq(tsn^\ maar

men spreekt iem. niet of zeer zelden met

!tli (hi 2 <KTi n aan. — txnt? en <~ntHwmi((M\ {het

laatste als de duidelijkheid het vordert), bezigt

men, zooals ook reeds onder 'nwn is gezegd,

in B. sprtkende tot iem. van zijn ouderen

broeder of oudere zuster. Maar Mwuh bezigt

men, sprekende tot voder of moeder, van zijn

'• ouderen broeder. En zijn oudere zuster be-
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noemt men in dit laatste geval met oqasn^asri^

of met 6^(hit!KTyi\\

arm (Hi asr)n\ SB. springen, zijn sprong ne-

meD, een sprong nemen. — (o^^/isn^N

over iemand of iets heenspringen.— crucnn op

<gj>^\ aanhoudend of herhaaldelijk sprin-

gen; ooh springen, een sprong nemen,

er uit of er in springen, van velen.

en arm (hp 2 (Uin \ SB. spits, puntig, scherp

gepunt, bv. van een stolen pen. Verg

.

arm (HJ 2 \ ong . azi(ru}W2\ en gew . am chtjiw 2 \

zva. (hq/j(im\\

r£
2
rtL^

0ng
' ~ B*isfi

tayi s SB
-
ziekelijk

van de voeten en wel tusschen de teenen, waar

de huid werd aangedaan door te lang staan

of loopen in het water of in den modder. Bi/j

paarden openbaart de hwaal zich aan de

<8icbwanui\ de oorzaak is dezelfde als Lij den

mensch. Voorts fig. £3*£#<£?'<ot^ ooh wel van

pare, die te veel water heeft gehad en dien

tengevolge leed. — G^Mhmajtgtms naam van
9S\j (fly (j\-

een vogel, een soort snip, en met uitzondering

van den snavel, die minder lang is, gelijk

aan onze zoogenaamde „enhele watersnip
,

\

a*
arm op (127 00 fj\ zie wtrviMi*

arUi (HI (iSY? /}\ zie <ru6-zA(Hiasnji\\

arm (HI 2 \\ — a^w)?\ SB . voor den das'

komen, voor het licht komen, van iemand

die zich (fig. gezegd) had opgesloten; 00Je

zich laten zien ergens, bijv. op het werh.

OnJJ (HI \ Kw. zva. (isnirLi clu/i^— tun^ (hi rrui (hi \ al

verder en verder, van het gaan van iemand

wiens bedoeling het niet was zich ver iceg te

begeven; ooh zva. (MiHnajinKHi^inicHi/iw Mi

OOh ((ThjiHis zva. (l5rjn^(Hi/l\of^r)^i(isti/f\\— Bv.

QJ) (Ll 2 ay (U) tm (LlT2(3-iA(l7h Oil) OTUl (HI (IStl Km (EJI $ \\ K.)

o
arm MP\ SB. vet; dik en vet; welgedaan. —

!rLi(ruM%\ mvdsv.

V (nJI
asi ?

N SB
' bloec*zuiger. — ^mw

?
\

iemand, ooh ergens een bloedzuiger of bloed-

zuigers zetten.

(tm (HI (HI f)\ en carm darut chichi
ji\ zie ^^imw

S /

middel tot iets, om er te komen; middel,

waardoor iets geschiedt of om tot iets te

geraken; ooh iemands weg om er te ko-

men, en de tusschenpersoon , door wien

iemand er homt. Voorts: door dafcpter oor-

zake van, door middel van, van wegen

dat, lilt. Mn ZOO OOh »mtru(Hi e
r)(Hiji\ ast)(Hi<ru

/ / a
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o /I
ariJI (HI \ S. <&k <p (lmji \ B. (van een aanzienlijke)

visschen met een aJnt*-n<uiji\\ Zie ook coi

ar\Jf(Hl\ SB. verschieten, dooreenvloeijen

;

verschoten, dooreen gevloeid, van kleuren;

voorts: afspoelen, zich loslaten. ™mm\

mvdsv. — twjM(Eii(Hiq\ of ^^X^ 1̂ 1 ^1 ^ zva.

mn^ri^KHi^w (Jav . cnji m<Lni a£t en *n\ verwonnen

worden, zich laten verbidden, medelijden

krijgen.)

QUI 2 (HI \ (verb, van (nni2omru/i\\ Jav. Wdbk.)

SB. het blad van den talboom, waarop

in vroeger tijden were/ geschreven.

<YU) 2 Ofl I (HI \ ong. — (i7n(iKoj}(n,nor}[(hb \ benaming

van een soort gesloten baadje. Opdat men

het zal kunnen aantrekken, is het van voren,

van af den hals naar beneden, een loeinigje

OfXJ) (HI 0JJ ft \ SB. overal en egaal bevochtigd,

bv. met olie. — Zie ook de spreekw. onder

(ftJI iHl OJI n\ SB. schrander, scherpzinnig.-

mji txi pi dji \ en (Tti (hi (u cm ? on \ met een scherp
asiC

en juist oordeel begaafd.

arm (to azn/)\ — xn<ncnjiar>x^\ SB. zich<ncrui (hi can ft

zijwaarts ombuigen naar lets en het be-

roeren of er aan lekken, van een vuur, toy

zouden zeggen van de vlam ofdevlammen.—

(HH(n(rvi(Hixmjj\ van hetgeen zoo, beroerd of

gelekt icordt. — niir\,ian(i^niru7n(crijj\ of

(£}ri(wi(Hiny!Mi(Hi(CTiji\ zich zijwaarts ombui-

gen van een vuur, dwz. van de vlam van

dat vuur.

(nj) <*0 W — o«mm^ SB. kuijeren, op en neer

loopen, drentelen. — aw> ah truths heen en

weer drentelen, op en neer loopen. —

asntnruohtriJinhs zva. asn 2(3^(^12(1x^(3^^(^1 2 run \\
3371

(3^izkju^(rhi^i(nj)m\ zich met vertoonen of

laten zien, zich niet vertoond hebben ergens*

a •>

(IfUi (HI \\ 7. <hniirvioh\ zie t^(im\\ — II. <Hii(rviah\

en geio. m ww ini ah \ (zie onder oa?/i»^V zva.

oj)(Hnav)K7j\ of wat MOOijer. — (Uitruahs

I. zie oji qtlkvi cisnjl\ onder tli tvi asn/jw — 2.

zva. crnah(ci(HT/i\ en ook benaming van de

kleine keeringen (een heel laag aarden dijkje

met een bamboe of dunnen boomstarn in de

lengte er op), die men in de koffijtuinen maakt

om het wegspoelen van den grond te beletten.

arm (Hi \ I. SB. een soort kaarsje gemaakt

van fijngestampte kaliki of ander oliehou-

dende vruchten en kapoek. —"<m><»miW\

een aangestoken linting. — 77. ™iruaa\
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SB. om het hoofd gerold, als een krans,

.
van een hoofddoek, en wel omdat die vol gaten

is; fig. bijna geen stuk kleeren meer aan

't lijf hebben, ons: bijna geen hemd meer

aan 't lijf hebben.

arm (Kj(UiJl\ SB. ziekelijk, ziek, van een

kindje, als een gevolg, naar ynen meent, van

het weer zwanger zijn van de moeder. —

Ook in sommige streken zva. (H-n(zirLiirnrui\

en wiooa^w

onjj (HI (hJl ft \ SB. *of en zoo gem . S. met (u-n

jmoyi^ B. aangezuiverd, afbetaald van een

geldschuld. Verg. <cw<&?^»,m^n en <q xm xm ojyfw

a
<L7 Qfl \ naam van een vischsoort. Ra.
crCJ J

a
0U1(H1\ zva. arvumw (JaV. <runrn\\) tun ifriz or,

(Jl)
x &4 J »h ^

a OD o

bij (panricisnji^

(Tj(nJI(hP2\ of'^.mgj^N SB. zva. un^i^ of

(3^Aiw^(tJtj^\ van een sawah en wel in tegen-

steUing met ^rfrunrn^w Maar slechts zoo in

fife administrate; in het dagelijksch leven wordt

^rui(Hi2\ als een synonwm van «^^?*o^\

pf (unnjiasnj^\ gebezigd. — icitn rut (mz tut <hiji\

of (dvfiru^ni^iunthn/ix den grond goed o/beter

maken, gezegd van de visch, die op een sa-

wah werd geplant.

OTUl (HI 2 P \ zie onder asiacrm^w

O
arm (HI PW — <xn(wi£}?\ SB. iemands naam ver-

vangen door een ander, door hem voortaan

te voeren; de plaats, waar iemand zat, bv.

terwijl hij even loegging, gaan innemen.

—

o a
/tl? *o

^

xm ihtji \ en gew. m rutappmn mji \ iemands

nieuwe naam.

arui aj (HI P \ ong. — ru^^n(wiimjj\ SB. het ge-

vest van een kris.

a a Q Qarti (hf)o\ Xw. — KnrrLipn?\ SB. iemand ver-a
dringen, van de plaats dringen, om die

plaats in te nemen; ook fig.
— tmnnaSi^

ooh: van de plaats of uit de ingenomen

stelling gedrongen raken, in een gevecht;

overmand raken; het gaan verliezen.

OS7 2 (HI P \ SB. laag, laaggelegen, bv. van een

OTj OTUI Of! (HI P \\ — (iTi^ruiri^i^ en xntnirvitn^n^

vn*2JI\ SB. de pare snijdende, de gedeelten

van de aren, die op het veld blijven, al voort-

gaande, neerbuigen, neerdrukken; en van

den badalc: het geboomte omwerpen, neer-

werpen, in zijn woede.

Q /* a /
an/1 (hfl\\ — <mrum\ SB. slaapwandelen; ook

in zijn slaap regtop gaan zitten, en derg. —

Verg
' "IS®**
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COJI (flCI asn [j \ Roll. SB. landraad, een inland-

sche regtbank, maar met Europeanen tot voor-

zitter en oriffier ; ook: landraadzitting

houden; en zoo'n zitting bijwonen als lid.

xnarui((Hiasiy^\ een beklaagde in de landraad-

zitting beregten; fig. iemand, bv. een be-

diende scherp ondervragen en zoo noodig

corrigeren.

an/1 (HI (Hn il\ SB. eerel, stekelvarken . —
CJ dl
(citrw(ruKhn(hrnji\ ondergraven om te stelen;

en bij een huis, dot op neuten staat, wel

eens voor: een gat in den vloer van het

huis maken, ten einde daardoor in nuis

te kunnen komen. — Verg. (aarhojiw

(HJI (HI 2 (HH fi \ SB. tarn, mak, niet schuw; en

(J oJf

Jig. van menschen zva. mncmdw — (am ovi mi *

<trnjl\ een dier mak maken, zijn schuwheid

doen afleggen.

QTU) (Hi (ten ft \ SB. luwte; nagenoeg geen
CJb zJI

wind.

(HJ) 2 (HI 2 (Hn ft \ SB. kameleon. — xmajxrug

a o
(TLft

" a n

(H12 (KYI fta di
<wid(Hi2<H7i<hn/i\ zich weten te voegen en te

schikken naar de gebruiken, daar waar

men komt, of naar de personen waarmee

men moet omgaan. — am2amnnji2jmiKv^\

de kmin van een dam.

(Hi(*JlftX\ — <&i(riJi(Hi<>j)/i\ SB. neerkomen
CJ U( w °*

op iemand of lets; bet werpen op iemand;

slaan of van toepassing zijn op iemand of

lets . — I (tn trui ifci ojin \ zva

.

a O
(EJioru chi (tJtji en

(H7)7uafiQj)ji\ zva" <"n'ri(Hi<Ma\\ K.— Mij van

elders onb.)

(Y\A (HI (Ul ft \\— (iMrLiah (u^i \ zie bij (nam<nam ^Jl^

OTIA tn (HI (Ulft (HI ft\ zie (run an >\\

'CJ <JI tJ

out (Hi \ SB. te lang, langer als het gebruik

CJb

meebrengt, van een kleedingstuk, zooals bv.

een baadje. — Verg. <njtc^\ volg. K. in het

Buitenzorgsche ^*a zva. als truxz^w

(KLft (HI 2 \ en <xmnjiabtxnann\ zie onder npccn\

CJ
CxJ *

cv
(CHCKIW — cmvihns SB. lang uit liggen; zoo-

lang als men is, liggen. Rg.

cr^
CCJ 2 (Hi 2 \ SB. het telwoord voor 6^(ut\(Lmi^(ui\cq]2 (H)

U te-

en suikerriet: stuk, stuks. — am<nA<cn<Ku

<3^i(8i \ drie stuks bamboe.—^^^^^g'

mpi(Hi\ men kan of er is geen touw aan

vast te maken, van iemands spreken, ook

van ca

CY
arm 2 (H) 2\ — xnrru2im2\ zva.

<™<gf™*
Verg.

(Lnt^grug(ui2\ azituzicuiMW/l en KMKtqaKiW

(tUj (H) (HYjftw — cmirucmiHri^\ SB. verschrik-

kelijk lastig, van een kind, omdat het steeds
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in de handen wil zijn; ook zva. truiiajwi* en

(i7ha7)t\ van een kind.

CY
zva. (hntHiiw

onJI (tp (&ln \ SB. het kouter van een ploeg.

(TU)(K)\ SB. jonge dochter.— (ruKm/rjumrncHi^

nog jongmeisje. In het Buitenzorgsche

nrL1a§^ 00& voor jooggezel, en zoo rhioh^iur}

^iyn^\ aldaar voor nog ongetrouwd.

cnJI (tp \ SB. duizelig, bv. door zwahte.

aojah\ zva. (i&(tfh\ en ^^<ci2<tfw»rwfl\\

OTUI (K) \ SB. de hoogte, bij een gebouw, gerehend

van een <u fa <u «s»^ tot aan den nokbalk
;

ary9baSh2tch\ buiten proportie hoog, gezegd

bij een gebouw van de muren of bewanding

of wel van den nokbalk.

01 cnj) (K) 2 \ zva. vfamtMjinkgw K. Maar niet

van menschen.

<nji (tqjj (uiji \ SB. vrijpostig, onbeschoft

;

ongepast vrij, tegenover zijn meerderen.

n^o^/^/
NN J

' ^i^^H^I" ooJc &3ZH

<ut^/)<ha/f\ SB. popelen van het hart. Verg.

II. £^£W*5/ «* %et Buitenzorgsche een on-

vertaalbaar redewoord voor ajirSia^w <&6^a

<Kj6^tw2t^(im(m<^Me^MM(ijy^-- {Lenyap,

disappear, to vanish. Bg.)

orvi 2 (K) [j 2 (LJI /I \ SB. langwerpig rond.

?3 2 ^DJ) (UWfJ \ SB. kleine duiz ndpoot, die

stukgewreven een phosphorachtig licht

verspreidt

.

orui (Hi \\— <n,Kru(tb\ SB. vechtersbaas; nummer

een, als het op vechten aankomt.— Verg.

bij a&armw

Oft orui (HI \ SB. schoon, niet vuil, van een erf of

aanplant.— xnarirunbao^x een>e?f aanplant,

enz. schoonmaken, van onkruid enz. zuiveren.

OTUI (Hi \ SB. mooi en aangenaam voor het oog,

zoodat men het er gaarne op laat rusten

;

ook zva. (3^k<rLiaj}ji\ bv. van iemands woor-

den.— SxLJiwruiajLs van iernand: geliefd

worden door velen of alien. Be act.vormis

a
(El MY) (TUj (KJp, , fTLI ITU 0O> ? (K1JI \ ZVtt. Xll M/jg ITU/I^

OTj OfX/i ori &J} \\— xntntrun^ru^aji \ SB. tegenover

iemand in gebreke blijven te voldoen aan

hetgeen werd overeengekomen of afge-

sproken, betreffende de betaling van lets.

arm (£n \ SB. wellusteling, wellustige vrouw;

overgegeven aan den wellust.

QZ]2&J)\ SB. spiegelglad, glimmen als eenw
spiegel, bv. van een paard, nadat het werd

schoongemaakt; het haar spiegelglad hebben

zitten, van een vrouw.— Verg. ffwaoiw
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(K\A &JI \ zca. miaciw K.

a a
(TUI &J7 amu \ SB. zijn verpligtingen ontdui-

ken of verbreken; valschheid plegen of

oneerlijk zijn in het werken, door het bij

overeenkomst gekregen deel in den arbeidniet

te willen terrigten; valsch van iemands spe-

len, ook geen revanche willen geven bij

hetspel.— (Lnrvi!K»nTr)(Mji\ tegenover iemand

enz.

(Tf
(TUI cn (W) OSYI n \ SB. geschaafd, van de

had. Rg. K.

(TU2 0J)2 asm fj \ SB. los, loslaten, van een

sckroef, het hecht van een mes, hetijzervan

een patjoel, enz. Rg. K.

(CH&J)\ SB. snel, gezwind, van rLi^^nsn^w

aV)2VJ0J>\ SB. klok, pendule.

a\J}\ ook wel eens tirmN SB. redewoord voor

een volgend ru<uinsnji of (^ruu}(^mJ|^ het is

dan onvertaalbaar.— xaMi<njiruxme~.\ of m

^wru-rjMCN ik ben er slechts voorbij en

niet aangegaan.

arui\ Kw. gelijk, zooals, evenals. — Wordt

verklaard met ajxuiasu*

QTI (HJI \ ong . — (3^k^an\ zva. het Jav. ((untnxn\

Kw. effen, vlak; gelijke grond. Jav. Wdbk).—

roo^N een veld (sawah) voor de laatste .

maal bewerken, waarna het gereed zal zijn

om te worden beplant .— ^S^r^^-n,^

klaar zijn om te worden beplant, van een

sawah

.

^^r SB. met ziekte bezocht zijn
;
ziek

Zijn, 00k ZVa . ftm 177? rci (m uvji en (tmiKji^i^n \N

*u nl,&rh^ en pijn hebben en zich schamen,

bv. van iemand, die ten aanschouwen van velen

van het paard rolt en zich daarenboven nog

blesseert; ook gekwetst zijn
(fig.) en tege-

lijker tijd zich schamen.

Q
out eyi \ SB. spoor van een wild, van een ver-

mist, bv. gestolen dier, ook van vermist goed.

arUKrjni P\ zie <3i*i<ugMji\\

(TLam^\ ook ij«n ?x SB. hoofd, chef; dorps-

hoofd. Verg. <kv.<ui

Q

\ en fo?cm\

arui ai ni aa n \ zie <§i*»«jii*j^

a
arui nr> aJIfj \ daam . tt#<m^n SB. grif van de

hand gaan, zeer in trek, van warm. Verg.

maun en <ui (Wiw

OCY021 (L/) (K/J n \ zie (3^A(hn/j\ en xTkhiw— (Knmvm

o • ocy
(KJ1 J&(Mn\ ZW (W(UI\k GGlm(U (KA f {Mil \ £$£ ,17*1 0/7 \\

OTj out 0/1
<rYl (hJI ff \ zva. 6^kamioj)ji\ bv. van een

werk, ook van een reeks offermaaltijden, die

moesten worden gegeven; enz.
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SB. poolshoogte gaan nemen van lets;

een onderzoek instellen naar bv. de zieken

in een dorp of de leerlingen op een school;

ook naar lets, bv. naar iemands werk, naar

een aanplant, enz.

CHJi <rY) (U) /} \ J. zva. (isrt^n oji/iw — vnrhiniiujd

a-n/j\ zva. aoniaj)g(KTji\\ _ JJ. zva. (t\Jtza^\

bv. als men vraagt: *rw^^^?-n«^w (Tig.)—

Maar in dezen laatsten zin is )umi(uyi in de

Preanger ong.

nut ni (im n\ en o^^o^n SB. vermenig-

vuldigen. (Ar . L->>*o\ Verg. £??&<w

(rui*Y}\ 1. <ci<n,i<>i\ SB. iets verbieden;

iemand iets verbieden. — (rwrKci^N zva.

^^ctw^n (a) zie dit bij *r> t*i II —
(
Mai.

larang, verboden).

II. 7ij-h\ SB. hoog, van denprijs van iets

;

duur, hoog in prijs. — Verg. iejiclhi n\ji^\

en rr} eri\ I.

(HJI <rY)
t
\\— acin\Ji rr\\ zva. (£>*) "n "n \\— (unomccvnjtT

on/l\ spreekw. onverschillig wie het is, bet

er mee aanleggen of er mee te doen

willen hebben, van een man of een vrouw.

rftt^O^x SB. (rui<wi-n\ weg, straat.

01 (KUf cyi \ SB. m <rjrwh \ en m^itin volg.

sommigen voor : tak van een kawoengpalm.

Zie eeJiter (ui<rL^(m^\ en verg. im^Vuriw —

(JaV . ou^htru ni v of <n(rLi^h(nrLi nt \ zvtl . vn

^-»i^n de Arenboom.)

arm 2 Of]
c>? \ SB . gestreept , met strepen

,

zooals bv. de koningstijger.

QUI (KYJ \ ong.— twi(njiiffn\ S. (ui <zi afin asnfl \ B.

man, mannelijk, van het mannelijk ge-

slacht; SB. mannetje, van het mannelijk ge-

slacht, van dieren; ook een regtstandig aan-

gebragte reep bamboe in het vlechtwerk van

een voorwerp zooals een aji-n»ai*— ^?7u?oj\

S. w)-7??^ii\ B. echtgenoot, man. — ^

rn oil (fji cn/i urn \ zie Ondev e—onaj)^ — 6 -taw l» <n ui

<rui tru) (Kn \ zie Onder G-xt/nwayaJiw— trui am ni (iTii \

man en vrouw, getrouwd. — mwniMs

ook ((cn-ii rr)M\ K.) naam van een beestje,

dat de menschen vaak in het oog vliegt. —

omOT^M^N SB. zijn manhaftigheid too-

nen; de dappere of'het haantje willen zijn.—

<xi(nji(toi(Lvi<Hig(Ki/i\ een. vrouw of meisje uit-

trouwen, doenhuwen. — <rvi(hmuvt(m^\ S,

(K»nit(narn(LM(Hiji\ B. een man nemen; huwen,

van een vrouw of meisje;— SB. paren, van

een wijfjes dier. —- Verg . £-^rtj>^w^\\
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Wl (KYI. \ SB. I. daam . tlim ^i ^ n niaar dit

laatste tocJi naar het schijnt, in sommige

streken als wat mooijer woord: ganpr, togt,

reis, marsch ; handeling, handelingen, wijze

van handelen o/doen; iemands verrigtingen;

handel en wandel. — Voorts ruwn\ ook

we I VOOV xn rvi (uriahi ? anj^\ en rLi&i^if\ voor

xn/rLi lEi~n»bng<HTji\ terwijl nji,7rnrhi(Ei^i^\ is

zva. ru*rn\ of ami tei ^ji ^ \ en vooral wordt

gebezigd i. d. z. van handelingen, handel

en wandel, en derg.— 2. rmrn\ SB. gang-

baar van een betaalmiddel ; van de hand kun-

nen gezet worden, gewild; verkocht kun-

nen worden voor zekeren prijs, van een koop-

waar. — 3. m *rn \ maar slechts in sommige

streken, zva. (un^:iji\ bv. als men zegt: xmaln

Om .KM'Wij

?

aK*-n am »^^ — (inm ihrn? ni an /i \ of xn

7hitEi^i^!thi2(K)ji\ ooh maar zeldzaam, xnnjixn

*?ntonji\ dit laatste {in het Buibenzorgsche

soms i. d. z. van aci^Jiruj^\ K.): iets doen,

bedrijven, begaan, ten uitvoer leggen,

verrigten; aan iets uitvoering geven; er

toe overgaan of er toe komen iets te doen

of niet te doen; iets bv . een nuttige les in

praktijk brengen; handeleo overeenkomstig

ondergaan. — otijuwb?^ geschieden,

gebeuren, plaats hebben; geschied, ge-

beurd; vervuld van een verlatigen of wensch;

er toe overgaan iets te doen. — n,i^mi\

zijn weg gaan, gaan, wandelen, reizen,

op reis of weg zijn.— i^ ru (oji &i kyj \ reizi-

ger, wandelaar . — <ruimm _,? ^ u» Qrun \ die-

nen, in lands dienst zijn. — 6-&m rui <&i

E,i^i^irnxiu\ deze, de loopende, van een

maand . — <^n -ru rai mi (hnjj \ of<ru itli an _? ^ ,i,?? mtjj \

gedrag,bedrijf, verrigting, werkzaamheden,

bezigheid; iemands wijze van handelen of

manier van doen.— rvi iwi mm <hiji\ of <n.i,ru

ni^i{vn(hn/i\ te gaan, gaans; het eerste ooh

onderwerp van een wajangvertooning ; voorts

beide ook: wedervaren, lotgevallen, avon-

turen, ontmoetingen . — ^rp^rvKrufimg^

Ver . — ajiiuiz (Krin tli ru inn z (Hyf ^ zie <mm jxji ihrn -

ty' ^fflt*
— <£i<ru<Kn\ bode; zendeling, die

een brief, last of oproeping overbrengt;

in sommige streken bep. de persoon, die de

brie^en van de kaoem overbrengt naar

de distrikten; elders weer zva. HpVt^ —

<En<njiMn\ als zendeling of bode een last

of oproeping overbrengen.— Zie ook by

iets. — m.rhi/K7i2cmji\ zva. Mijifhs ondervinden? ' »u£u»^\
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(norm ori (KYI w — a^^\ SB. geen buik-

band om hebben, maar de samping, een-

voudig, op een prop gewrongen, hebben

ingestopt.

(YX/I 2 (KYI \ Skr. loka;— (Jav. v^ run (m \ Kw. een

wereld, een plaats in de wereld of het

heelal) ong . — w *» cm irut >rw \ het verblijf

van de dewa's. (Skr. swargaloka, de hemel,

het paradijs.)

ttS7 (KYI 2 P \ SB. van water met een modderigen

ondtrgrond, bv. door invloed von een over-

strooming, een ware modderbrei zijn of

zoo geworden dot men er van zegt: het is

een modderpoel ; — voorts dik, gebonden,

van kojfij, en bruin van thee; ook voor sterk

van die dranhen.— Verg. kji(Lj)2!>rn^\\

(YUI (KYI (Kl fl \ Roll. SB. laken. Zie ook ojkM

dC)2 (KYI 2 (Kl n\ SB. met volharding, zon-

der den moed te verliezen, hoe lang-

zaam ook men vordert; volhouden, al

gaat het ook langzaam. — ro^^SSWovT^

met iets volhouden, hoe langzaam ook

men avanceert. — tmdimipitHT/l^ volhar-

dend naarstig; door niets afteschrikken

of te ontmoedigen, ijverig. — Verg. -n

S:{ht/j\ en knt(U9<iMtf\ dit laatste hij *o?*

O
JjI 2 (LV) ? £ \\

(YUI (KYI (Kl fl \ SB. tenanting van een op een

eigenaardige wijze, in de lengte opgerolde,

(Qiajidz pruim.— Zeven zulke loekoens worden

aan den priester, die een maagd in het huwelijk

verbindt, door haar ouders gegeven.

en (YUI (KYI (Kl
fl\

Boll . luitenant . Verg .

(YUI f (KYI ^\ vergaan, van uzhn^unw Ong. in de

Preanger. — anru nun^\ SB. aan een plas lig-

gen, van bloed, inkt en derg. Niet van water.

(Yl (YUI (Yf (KYI (KYJ fl \ onvertaalbaar redewoord

VOOr ku (hi cisiiji \ — ^ao)<i57)^\ en i/m^i

<r\(U)ruji\hetz.— xntrfiruvj^tmimfijis een dier kee-

len, den hals afsnijden.

(CI (KYI (ISYI fl \ zva. crnasturiJJjw(JO) (KYI OSYI fl

(YVl (KYI OSYI
f}\

SB. een dikke pap zijn, zijn

zaamgepakt, een kleverige massa zijn.

—

Verg. (bifoHru/js en (rfiruvftKnasn^^ — am ow%

irSntSasn/i\ zekere aardsoort. — ^.S^asn?

(Si (lu ceji 9 (Wi obi asn vim ^n oji ash e-\ spreekw . ]e
< (K}j CO cc> r J

mond lijkt wel digt gespijkerd.

arui (KYI OSYI n\ SB. mos, naar mos gelijkend

groen. — nrui^yictsncmj^^ bemost, met mos

begroeid.
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aui2 (KYI 2 (iSY)n\ SB. vol, volzitten, bedekt

met ziveet, bleed, olie, wijn, enz., —
:
ook van

iemands zweet: rijkelijk hem bedekken,

zoodat hij in een bad van zweet is.

(YUI (KYI OSY) (HI fj \\ Dit wcord, in het tegen-

woordige Soendasch ongebruikelijk, is volgens

Dr. van der Tuuh (Tijdschr. Bat. Gen. Dl.

XXV. AJl. 2. hi. 135) de oud-Javaansche

benaming van de kleefrijst en daarvan nog

de benaming (laketan) in het Maleisch van

Koetej (Borneo).— De onder <tfn asn »n/j \ gegeven

afleiding is dus- onjnist en is <tf>i nsn anjf \ een

afkorting van irLiabiasn.in/iw

(TV) (KYI ~z&\ I. SB. tienduizendtal. (Skr.

laxa, honderdduizend). — <m.tu»<w-£*\ tien-

duizend.— (£i;rLi<H-n^*.runni^*\ tien duizende

en tien duizende; bij tien duizenden. —

//. SB. vermicelli.

(YU) (KY) ~&k(hCI\ SB. zva. -ww^-^x en -l<oSi\

ook vervuld van een wensch, een tKnipayi^ en

/ on
een (Ln!Hi(in r

n(K)ji\ en ZVa. (inrhiMi^MMuasy)^

o (tli mii ^(Hidbi? (ktji \ een bede, wensch, *™ ip rujj

of tuiMdnnianjs vervullen; iemand, overeen-

komstig zijn wensch, doen geraken tot iets,

ook doen worden de echtgenoot van een

bepaald persoon. — Verg. rtw>n\

nrvt (KYI 2 (Ul fj\ SB. stuk hout, bamboe of

stok, aangebonden tegen iets, bv. tegen een

draagstok of rijtuigveer, voor de stevigheid

;

een plank, die de bilik op liaar plaats

houdt, bv. tegen een stijl.— ui(n,)(trmnjtjj\

tegen iets een ^»»o??(l^\ aanbrengen. —

Verg. <ru(Hi\ cuhtum en (^n
r

r)(^)JI\ dit bij

a£»->
<
-n<kjji\ III.

(YUl(lSY)/)\ ook 6^lua5t^Jf^ Holl . SB. laat,

zooivel i. d. z. van te laat, over den tijd,

als in dien van later in den tijd, bv. van

het beginnen te regenen, ergens.

(E12(ISY)/J\ 1. zie onder 6^*-mt«sH/iw — II,

vri2(igr?«snfi\ SB. tusschenruimte; tusschen-

tijd; met overslaan van; (verg .
itl^vA ; ook:

met een tusschentijd of tusschenruimte

van; om de; over, na verloop van; en grens,

scheiding; ook nog: de man, met wien een

verstooten vrouw trouwt, voordat zij weer

door den man die haar verstiet, tot vrouw

mag genomen worden. — unaJm^^i^i^

zich er tusschen bevinden; ze scheiden;

ergens, aan of bij iets, bv. hij in rijen op-

gestapelde zakken kopergeld, bvj ieder honderd

zakken, afscheidingen aanbrengen; en als

tusschenman een huwelijk aangaan. —
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laimgKnitini^fttaziiasrip 00k met tllSSChen-

poozen, bv. van het (amnms ergens, zoodat

men het pare bouwen, met het verbouwen van

lets anders afwisselt.

Q
arm aSY) \ SB. genezen, van een wond; ook

gedempt tot aan den rand toe, van een

vijver, put, toaterleiding, enz.

OUI CISYI O \ Mai. zva. n^am^am^KKUi^

0/1 arm OSY) o\ S. a^iax?*^ B. maar SB. van

dieren: tong.

Q
arm asricta fj\ Holl. luitenant. Verg.^™*™

arm asn \ SB. voorplein; het gedeelte van het

erf dat zich voor het huis bevindt en open

is; ook het veld, de grondkleur, de grond

van een, bv. gebatikte, stof. Verg . (un-ri

v) (htjiw — ^ nrL1 asn nr,Miji\ b et terrein van een

plaats, d. w. z. het terrein, waarop die hoofd-

plaats, of dat dorp is gebouwd, zich bevindt —

6^*<n.^Mjl\ en het daartegenoverstaande cm?

rri^i\ gebezigd van een M<nj/i5H-n^\ hebben

denzin van vlak en niet vlako/heuvelachtig.

Q
anJirasYi\ SB. nacht. Kw. -nJZ* f w^

Skr. rdtri. —• m/luwiik^ zie bij £iilu\

VUl 2 <rj (^l\ Holl. SB. loterij. - Qt9b*ut

«?(J2T
een lot trekken uit de loterij.

(VH2 (isr)(H77/j\ SB. modder, slijk, slik. —

iKr)imtasniisrichn/i\ beslikt, bemodderd.

Q
001 2 asn (HYJ n \ SB. klein, gering, onaanzien-

lijk, van weinig belang, onbeduidend. nA^vt

tbiinrnjj\ mvdsv. — (wziSichmfjG^iMt \ klein-

moedig, ontmoedigd. •— ^

^

m, »™ anj^\

kleinigheid. — (^^^^?^<is77ffo?»o^\ een

zaak van weinig belang, geen kapitale

zaak. — (Kjrhiimeteti*™^ of W(^2 (tsn (Kryi\ de

geringe man, de kleine man. — nsn^rg^

a§)!Kiiji\ van kindsbeen af. — o^?/is?;,?o7^\

iets kleiner maken, 'verkleinen; ook van

iemand, ten gevolge van ouderdom: ver-

schrompelen.

arj arm osn (ten n w — oo^/km^n SB. maar

volg. Reg. Tj. S. en ^,m^\ B. met de

tong langs of over iets g&?Ln;.iemand of iets

likken ; een droppel van een of ander vloei-

stof oplikken.— ki^ rvi asn 9<n ari^\ hetz. maar

bij herhaling;— iemand belikken; iets op-

likken of aflikken.

arvj ast) arj asu a<i fj\ zva. lyo^in^^

a* a(Ln OSYJ \\ — xji<aiteu\ SB. het ronde stokje,

dat men bij het (fyaMz^s^ajiajts bezigt,

ook wordt er de kanteh, die men wil gaan

weven, op gewonden.
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arui ash \ SB. de zwarte aap (Semnopithecus

Maurus. Rg.). — Verg. t^z^^^y^w

arm 2 en asn \ zva. o-m I.

(Cl(9Jl/}\ SB. redeWOOrd VOOV afnexmSasn^

en MKUic^^cunnnjis ook voor ccitmoji^ maar

voor dit laatste is in sommige streken als

redetcoord meer gebruikelijk airiicrn^w Nog

£a<^/\ redewoord voor ah? (§1 (^n/fw — In al

deze gevallen is het onvertaalbaar . — nviojyi

£^7 V

°f (njl
^f,

(t

^/l^ een v°or een of beurt

om beurt stilletjes wegsluipen, van eenige

personen. — <mw oji _^*o^\ van de stem van

een ztvaar zieke of stervende.- afgebroken,

ieder oogenblik haar dienst weigerend.

(nJi2 9Jlfj\ SB. gaan, heengaan, weggaan;

bevelenderwijs .- weg ! ga ! ga heen ! ga weg

!

voorts onvertaalbaar redewoord voor Si mi ,?
P«~ c")

(Kb

(ht/j\ zich van iemand of iets verwijderen;

ook voor (Mj)Km\ er op uit gaan ergens heen.—

Zie OOk (3^A.am2(Kf)iaj}fi\ bij (Lmicuin^— cciiruiz

(ru2(ij)ji\ zich heimelijk wegmaken; weg-

VlUgten. — (TL/i 2 oru) 2 QJiji \ zie (unasnasna\i

<J2(M\ SB. krachteloos, zwak, loom, mat,

uitgeput; krachteloos of uitgeput zijn.

twiccrojis mvdsv. maar ook gebr. van een per-

Soon. — Verg. aSahxncmjjw

enjt <m \ SB. neet, neeten. Reg. TJ. — Verg.

Q
enjj Os/l \ SB. de schering van een weefsel.

fl^7 2 (Ml 2 p W — llZ)tm^&>^{(Lm*n/|^ SB. iets voor

het eerst gebruiken; een kleedingstuk voor

het eerst aan hebben.

Q QOU) (hJi 0\ en a^tnjioji^dmiKijp zie (Si [Hin(hain\\

arU
ll

(*J
li%

s
^ ®^' a%edragen, blijken dragen

van lang te zijn gebruikt, van kleeren.

OTU) (&jj (HI n \ naam van een martersoort.— Verg.

00) (U12 ^ \\

Q
aui QJI (Ml [I \ SB. tong; taal; woord, woorden

(Ar. (j)VjuO)» (in(rvi(uipj(Hyi\ hoffelijk voor: de

verstooting uitspreken over een vrouw. —

yerg. an enj) (mvj\\ en (VKUicninsniKi/iw

en orut a>J) \ Roll, lessenaar ; SB. lage platte

blikken trommel, waarin men kleine voor-

werpen, vooral schrijftuig bergt. — ^n^o^

iKnxrns een derg. doos maar van hout;

cassette.

OS
C7(M\ zva. a^,dJioj}/i\\

o/l arm OJI 2 (tSW/i \ ook wel c^/??<isn^\ SB. los,

losraken, losgeraakt van dat waaraan men

of iets was gebonden; zich loslaten, afglijden,

afraken van iets, waarqp of waaraan men zich

vastklemde; ook: dow het ojpenen van den mond,
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bv. omtespreken, zich loslaten, of zich ver-

wijderen van de tanden, van dat, lietgeen

men met of tnsschen de tanden vasthield; van

daar voor afgebroken, van het lets met de

tanden vasthoaden ; voorts bevrijd, ontkomen,

verlost nit een gevaar ; en af, er af, bv. van

een knoop van het buisje.— lyn^z^ru^niisH^N

00k ZVa. (unimajid'-masnjiw — dJifrjrLi!KQ2(^n2ihn/j\

iemand (iets) dien (dat) men vasthield of

greep, loslaten. — Verg. ^??^n\

cnJl MT)\ SB. zonder tegenspoed of onge-

val; voorspoedig; met succes; voorspoedig

gaan of zijn ; vervuld worden van iemands

icensch of verlangen; ook verscheiden, ont-

bonden, en zoo BL. voor umM/fw

(tt(M/J(lZ](M/J\ of (rupojiji\ zie bij g^p
Q

(Wl (Kl (Ul ft \ en gew. ajin.iMa.^\ SB. naam

van het letterteeken z
— oSnrSiaj»aoji\ voorzien

van of zijn met de ^ — Verg. ^.u/^fij^w

OfXA (UJ \ SB, rijstblok, langwerpig en gootvormig

uitgehold stuk boomstam, met Ucee afzonderlijke

ronde gaten, aan ieder uiteinde een, en waarin

de in het middenstuk ontbolsterde rijst des-

verkiezende tot meet kan worden gestampt,

<n arm 0J1 \ SB. glad, gepolijst, van iets dat

gepolitoerd of gepolijst werd, ook van iets,

zooals het handoat van een stuk gereedschap,

door huntering ; voorts glad van lets, zooals.

een met was bestreken draad, en goed effen

van een iceg, in den drooqen tijd; eindelijk

ook wel voor glibberig van een weg, maar

ry
beter daarvoor ^?(j^\\

cnj) cn(UI\ Jav. draad, garen, van katoen of

derg. stof. Verg. !Knrj^i^\\— ,^?m ^ *j> x

ook ^ru^o^N SB. vijf en twin tig. —

(n.i(niDi(Kix5rj
f

^mru^^ zie <u)<zii\ 2. Oflder mitw

001 OTj (LJ) W— (i^u) i^ri iJi \ of fnJi(ui(pi(q(Vi\ SB.

de lippen trekken of een gezigt zetten,

zoo als iemand doet, die gaat schreijen.

(d 2 <*-# \ SB. kolk ; diepe plaats in een rivier.

MnnQtnt&\ plaats of plek in een leuwi,

zoo ver mogelijk stroomopwaarts. — mi

^Ao\ plaats of plek in een leuwi, zoo

ver mogelijk stroomafwaarts.

en arm QJI w — ^rvnqnrLi,-u)\ SB. houding, die

iemand, of air, dat iemand aanneemt; en met

t^ru^rL' ^>\ er nevens; een air aannemen;

een houding aannemen, bv. als of men is een

menak, dit van een gering persoon; oo^zichaan-

stellen, bijv. onder het loopen. — cm^mj^rui

<v»(3^*<mji\ iemand op tartende wijze den

gek aanscheren, bv. door den meerdere of
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., oudere, van wien men een teregiwijzing of

berisping krijgt, met groote oogen onbeschaamd

aan te kvjken, in plaats van voor zich te zien,

terwijl hij spreekt.

(fl OTUt OTI (U) W — o.^m^ ru
ij <m \ SB iemand

napraten, zooals een kind dat we! doet; er

tusschen praten, om gekJieid te mahen of

aardig willende zijn; ook, cm dezelfde reden

op een vraag geen behoorlijk o/passend

antwoord geven, maar bv. h antwoorden, ook

.met een vraag.

nrui 2 (Ul \ naam van een boomsoort. Volg.

Jig. een vijgeboomsoort. Ficus lucescens.

(rU* **"2 ? XN— <nAtru<u^ ^ S 7
). toespijs bij de rijst;

. gebak of lekkernij bij de koffij.

Q
(M 2 (Ul P \ s. rvKtais F. te boven gaan, meer;

door niemand of niets overtroffen worden;

alien of alles t i bovengaande ; over, over-

schieten ; zeer, uitstekend; en ook bezigt men

g^<u/{\ en <rLiKh\ bij vergelijking ; zoo bv,

m.2(ui^xmfqxji\ tnui (ktioj) c^\ beter.— (VLz&^cun

fr)tj)\ enz. ook waar wij zeggen het best.

—

vu(uricmKii^Kmc-.\ of <rui (Khun oji zm c^\ is B.

of B.L. voor (urt(&i(un(xifi(ui(uc-^\ in antwoord

op de vraag van een meerdere, bv. deze:

*ni «a tun tru <o m (Hrt xxn 2 (Kti i tmji\ tunno <hw t? wri

mw— imi^iSt^vim/f\ SB. verwaandheid

;

niet tevreden zijn met wat men krijgt,

maar meer of beter willen hebben, gezegd in

ongunstigen zin; ook de alien te bovengaande

Zljn in lets. — ^im2(ut^H(mji\ S. (uirutrnm

^n B. aan iets toevoegen; erbij doen.

—

ruc^iuKr^ B. uitermate, bovenmate, bij

uitstek. WiKM«w«M\ hetz.— Als nog mooijer

woorden leziqt men tmvuKths en <M<Kn<r8iahw
&b (to

aruj(Uio\ s. ^^n B. Qnut( speeksel.

Verg . <*» *^. » w

01 (TU) (n (Ul 0\ zeer plat voor (Q^t^nji^ en

ongeveer zva. ons snotteren,

cnji dJl' (Kl
fj

\ SB. tegenpartij; iemands vijand

of vijanden in een gevecht; ook iemands partij,

die hem staat of aanhan. — .n,?o*o\ ook de

andere, de er bij behoorende, de weder-

gade; en het (zijn) kampen, vechten. — •

<xn.njim»aji\ weerstand bieden; zich verde-

digen, zich verzetten tegen iemand; iemand

bestrijden of weerstaan .— ^^ an rutm^ x

uitdagen om met hem te vechten.

(ru)(£j) 2(tan\ zva. trutaMg>\

(TU) (Ui2(Mj]\ SB. doek, katoen. — arumit

(Hi^jiiSt^s wit katoen, zooals o. a. wordtge-

bruikt voor lijkkleed. — Verg. vmitntm^w
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OUi (Ul \ Zie <ru<rui\\

(tvt <U) \ S. door achteloosheid of onverschil-

ligheid ongehoorzaam ; nalatig in het

uitvoeren van een bevel dat men ont-

ving; en gezegd van iemands ooren of wel

van zijn oor, terwijl men daaraan treM:

niet willen hooren. Verg . crunks en

i
enirLt/nrvi w

(U)\ SB. buiten.— n^im Myosin \ even bui-

ten, voor, aan of bij de stad. — m«jo\

buiten.—aS^o™*™^™^ buiten, voor of

aan de deur.— amn^ajts naar buiten; uit-

gegeven, besteed, uitgeven; ontslagen, ont-

slagen worden. — ^^^^^f^^ zu*"

len sterven.— ^M*ft;i<§-iA»^fl^rc?<u^ de uit-

gifte en inname van het geld.— «nnryvi

<&2 ayi n iemand of lets naar buiten brengen;

lets uiten, uitspreken; iemand ontslaan;

geld uitgeven, ooh de benoodigde hoeveelheid

van lets uitgeven, zooals uit de provisie/ca-

mer .
«3wjmoA^\ 00k uit o/bevrijd,

verlost van het hartzeer, den kommer of het

verdriet, dat Jcwelde.— m^/S^o^n of

(MMtut(3^*<u>^ over het geheele lijf.

—

oji (Wj (V) (Mini \ Jtetz,

(ru>2<n(Vl\ S. als een doove zijn; fig. geen

ooren aan het hoofdhebben.— oS*™*^*^

doove kwartel!

arui (Ui (KH0AJI2 (ten n\ zie a™^**™^

avj (U) (KY) [j\ SB. op zich zelfstaand, door

den eigendom van anderen begrensd stuk

bouwland.

(TV) (Ui 0SY)fj \ S. aru*.^ B. over, meer; na, na

verloop 0/ ommekomst van,— <rSo«n»^\

00k, maar gemeenlijlc niet in proza, (Mruivt

ash am ^ en (Kna&aJiaQttSi^s verder am aru vi asnjf

Qf\j (j
<r\j

(of wel (rSi(viasn/i\\ gevolgd door ajia?n\ (eig.

meer dan) — maar zeldzaam in B. dan wordt

(rSi (u) ash (trh of iruamtruam gebezigd: buiten-

gemeen, erg, bij uitstek; ontzettend. VoorU

Mtviasnjis en o^oasn^ SB. voorbijgaan,

voorbijkomen, passeren; iem. of lets over

het hoofd zien, overslaan.— o«™o<Kn<^\

S. ^cnjtcKnxnan,^ B. iemand in wijsheid

overtreffen; wijzer willen zijn dan iemand;

iemand in beter oordeel willen overtref-

fen#— (wrucruftuiasntHTJls en <ci<nji rutty an an/f^

jietz. — cku (tSi (U) asn (mjf\ SB. al te zeer.

ojkwiw^ SB. vlugtig bv. iets nalezen,

over iets nadenJcen, enz.— 00k in het voor-

bijgaan (passeerende, zonder stil te houden)

iets zien.— m^So^n SB. maar volg. Reg.



<n,i(&)(tsn/i\2!^
499 nzvaj) xjmi \

Tj. S. <utr8iM\ B. elkaar voorbijloopen

zonder groeten of stil tehoa&en, van men-

D.

schen die elkaar Jeennen.

aQ_
arm (Ul asn n\ SB. <q<Knt&t<rdiijlasnji\ S. ^^

(ru<Q(imjl\ B. rijst, gekookt in een aarden

pot, (in plants van gestoontd in de ^m?

(u—imjjw} — cmtnji njt nsr^n\ kedjo liwet nia-

ken.— Zie ook xrnjM(uji\ II.

arm (Ul (Mill \ S. <nj>£^ B. lang (van tijd),

lang duren, een lange tijd; ook: vorig,

vroeger, vroegere. — flsnoM/ww^N nog

niet lang, nog niet lang geleden, on-

langS.— oji aru (ui oji\ S. wtli (rui (EjI (Hi \ of <m

trLi£in.i°i(Ki\ B. altijd, voor altijd; levens-

, o a a
lang. — ajnru<uiaji~m*ri<ui/i\ oji <wi wkeji itn (un

-n^\ zoo lang ge leeft, levenslang. —

oji(ruiu)(M\ oj) (tli £1 (m \ al den duur datj ge-

durende.— asnori(HW(witij>(M^(Ki(Hi\ door den

langen tijd (dieer verliep.^— <n,?^j£o^\

(wi£itnj>£i\ gaande weg, ten langen laat-

sten, eindelijk.

(TUJ (Ul (Tj (h/l (U) 9JI
fj\

zie ^ru^a^w

(tVf (Ul (Kfl (I \ SB. van iemands hoofd (doelende

op het zitten van zijn haar): glad en netjes;

voorts gezegd van vogeU: mooi in de veeren;

en van een paard: mooi glad, glimmen.

(Cl (Ul GJI/l \>— (&(m(Vi<wjl^ 00k cci(Oi(Q.a^\ SB.

een sawah voor de tweede maal beploegen.

Verg. io(U)cru(i&:\ en (Eipi*^
CaJ

a a
CKXJI (Ul (Ul (UVI (Ul (I \ zie <nji MAagjfw

(trvi (Ul \ SB. opening, die toegang verleent

;

de opening, die ontstaat als men een deur

of venster openzet ; ingang, ook van een erf;

deur, poort. — (UMMi?o(UT)/niwi\ de deur

of het deurtje van het kippehok.— ajunjiaji

(ciM/i\ opening, ook van het lichaam.— (&m

aj)cm(mji\ een deuropening of derg., een

toegang, ingang, ergens aanbrengen; fig.

goed spreken, borgspreken met betrekking

tot rniHj^^w

CC1(UI\ SB. duizelig, duizelig worden, door

het zien in een diepte of van een hoogte, bv.

boven uit een klapperboorn, naar beneden. —

cmanaji(vi\ iemand er op wijzen wat hem

te wachten staat, om hem zoodoende angst

awn te jagen, en bij (Bi(uiasn^cim(m
/j\ om hem

een heilzamen afschrik of angst te doen

krijgen.

0Z]2(UI2\ SB. bosch ; wildernis; en verbonden

met <moji2\ zva. veld. (Kw. m^owj —

Kriffimn^ bamboebosch (wilde bamboe).—

ant<@ti'iKn(cn\ WOud. — <ei2<c»<Kn(M2\ kaso-
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veld. ^9^.iStxna<Tjf\ gaan door wouden

en bosschen; dolen, gaan dolen in de

bosschen.

(njujirvtajjs SB. groot en eenzaam,

van een woud of bosck. Verg. cm cm ? w — ra rut

<*h\ her- en derwaarts dwalen, zich nu

op het eene dan op het andere vestigen,

van de gedacftten, die iemand vervullen.

arvj (U) \ I. SB. ondervinding, ervaring, vaste

gewoonte; voor vaste gewoonte hebben;

ook zva. 6m(^zas^\ met overslaan van;

en (unnj)*Ji\ zie dot Jmronder. — Jav. (njiuts

ook; kuil, gat in den grond. — aS<rw«t5i\ bij

ervaring, proefondervindelijk .
— /mj«jW\

gemeenlijk, doorgaans, door de bank. —

<3^(Kiamz<Mamt>nA(vi\ zij, die ter zake bij

ondervinding kunnen spreken.

—

(unaptcwt

w\ zonder dat het mist; zonder man-

keren, lets doen. — (untHmrLiasKugasris geen

nacht gaat er voorbij, zonder. — aS*™o\

gegraven en vervolgens overdekten kuil,

om een dier er te doen instorten en zoo

te vangen; fig. kuil, dien men iemand

graaft. Vetg. (Lanyajiw — e,n?o\ of wicruj

(Cnuciu^\ in een piloewang een dier van-

gen, fig. een mensck doen storten; en

<&»cnji(vt\ ook: lets voor vaste gewoonte

nemen. — II. cnjwcrSi^ zie bij mow

OTtJI 2 (U) 2 \\ — <M<rutg(V)i\ zva. tchnchdw Verg.

OfXJi 2 aui n \ SB. onvertaalbaar redewoord voor

(Hi2nsmasnji\ met het /wofd
y
en van een dier,

zooals bv. een (tsm^mt\ — met den kop steken

Hit iets. — kn rvi 2 njij^\ zva. abgasmasnjiw (Volg.

K. <nj>ttruji\ ook ZVa. kntwiioruji^}

a
(W) OfXJt \ zie cuigcumw

Q a CY
(HJI arm \ S. <wke*\ ook (ruvts B. lang {van tijd),

een heele poos ; lang duren. — aru rucrSuwi \

S. <ru (eji itli (&i \ B. eindelijk, te langelaatsten,

ten slotte; ook na een poos, eenigen tijd

daarna; en lang; lang duren. — (pcwi^

nji<rL<Krui(njic-^ni\ laat mij niet lang mij

moeten schamen. — <m <tl-i rw cm \ voor den

duur dat; zoo lang als; gedurende.

OfXJJ (VUI v\ — xn^rvKnji(wi\ SB. een te behan-

delen zaak maar niet behandelen, steeds

maar uitstellen, bv. orndat men overkropt is

met werh . a^(njirLinjtn,i\ ook van iemand:

vergeten worden, dwz. dat zijn zaak maar

niet in behandeling wordt genomen.

OfJ OlXA OTU) \\ <— aji*cn<niru(t\Ji\ zie "nmji^w

01 (TUI (ft arm \ naam van een zoetwatervisch. Eg.
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arm 2 &\A \ SB. <nA9nAa^ajj\ te vroeg gespeend

zijn. Verg. iKricEJiaruti^twi €fl OOk bij (njiiru2^\\

arm arm PY ook geschreven cwiru^ zie ^tm^w

0t# U^li ? ^ — «n(njjinA^\ zva. xn mruD <tm /i\\

OU) 2 OU) 2 9\ I. nrui(njt2^aj\nji\ wel VOOV oiju

(rLiojiuj\ zie dit bij trvn,rui\i — II. cmcnji2cnj}2^\

SB. em paard gehakt gras met pare ge-

mengd en in water gedaan te eten geven

;

ooh ee'n manoeh titirran een zeker gekruid

mengsel voeren (in den bek stoppen), om

de fraaiheid van zijn stem te verhoogen.

arm arm asn \ zie mm*

armarm (Kiri\ SB. kaars, waskaars. — *»<£

a£i<r€t(m/i\ waslicht, aangestoken waskaars.

<rui <wi to *oj rut (Kn/f \ tangkalakkaars.

OTUj arm (mjj \ Kw. wig y

t Jav. Wdbk. en o. a.

zva. ^rip rol, van iets dat opgerold is. Ong.

(^ mj (fij (ta^\ zva. xniqirunrua^p en (mcruitru)

fljo?<K7^N zva. <^^(rvt<qiwt(i^dcm^\K— n\.ij twi txi ^a

(ejkhtijis zekere watergeest.

Q
arm)(njl)(*n?\ zie Ju^w

Wl 2 arm 2 0JI % \ zva. "n?o?t^{\ maar men

maakt er ooh wel ander dingen in fijn.
—

«atLiMAi»jit\ zva. oannmns:^ en in
>

talg.:

iets in enz. -— Voorts volg . somm. auigrut

a*9\ ook voor cutmUasnjis gekookte rijstkor-

rels tot kleefmiddel.

arm arm \ /. Kw. volg 7 Jav. Wdbk. en o. a. zva.

ajr^(tj)xm\ opsporen, ZOeken.— in,iru(tw(uix7n/f\

wordt gebezigd i. d. z. van arjjjxrn(hii(Lvixm(Sitnjt\

maar «^ (u> tl? mi <kii oji vvji^ voor: zoeken te

werken, in een geval, waarin liet werken

zonder eenig nut of onnoodig is. —
Verg. Jav. zamenspraken II. dl. bl. 40 en

122, aldaar de spreekw. ayicmnn fro?*i,rb?<n»m?

»^e?OM|\ en (n.iirLicTYivt^in^ifnmri^tncrnitnix.i

^?^?WM|\\ Beide,van het laatste verwijst

de heer Winter, omdat het denzelfden zin

heeft, naar het eerste, Sim^^vuiimtKhM

on -j» (Kii (un (nxnirui -jntn&n rutjiw— //. zie (rut w

arm an 2 \ SB. vlieg.

a as*
arm arm \ SB. zich herstellen van het proces

van overplanten, herleven, van planten.

rm2(8>(wi\ ook: van zijn toorn of drift be-

komen; weer bedaard zijn; tot zich zelf

zijn gekomen. — xnrSinax wakker worden

in den slaap; uit zijn droom ontwaken.

Verg. ann^iw

arm arm \ SB. mengsel van *oj?^m\^ctm*.m|\

en water, waarmee iemand, die besneden
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zal worden, heelemaal wordt ingesmeerd.

—

(anj}trvi\ zoo iemand met loeloer heelemaal

msmeren*

Ofl OtTJI OTI (KXJI \\ — (mrirLiru\ en <u fnn.itn.n.i\ zie

so - ct n
tnxmvfn\i— xntn.rvtnrLi»^ttari^\ zie xm^nam^^

OS? OS7 (HTJ \\ •— o -vian.'*m <mji \ SB. dringend

;

op den man af, van iemands vragen. —

a^mM(M(WMiM)\ S. (& <m.(intHii $nni kti^a\ B.

iemand dringend ondervragen; iemand op

den man af vragen; iemand dringen tot

openbaren, door vragen. Verg . bij *mi

arui arm (ten 2 (to n \ zie mKnw

QZ) (CJ AST)
/I W — xn xaxnaa^jy zie apa^xct^w

arui arvj OSY) n \ Kw. en 0. a.>volg het Jav. Wdbk.

zva. <n_-r£i<n(Knnsnji\ vastkleven, Jig. gehecht;

en ^n^ liefde, toegenegenheid enz. — SB.

naam van een niterst klein insekt, waarvan

altijd duizende bij elhander zijn, ze kruipen of

loopen over den grond in lange rijen. —

xn (ru irvi tisnji\ in onafzienbare rijen gaan of

zich voortbewegen ergens heen, van men-

schen*~ lurnrutnjasn oqp aangehacgen worden,

van iemand die tal of stoet van onderhoorigen

2, die gaarne bij hem dienen. Verg.

<hti xm i&i ~ji«a taji^i

OJ (HJI Ofl OTVt (1ST) ft \ zie rj (im/naj) .vnzji \ Hj d/nxh^,

as? ccri OJi
fj
w— ^gp^^^N SB. het gedraaide

touw (gew. loeloeb waroe) aan een &»<ruA5n^

O .£en dat i& *& <nj i an ,1 \
rn t&i im chi/i en 6-^*? "n ? \

zamenhoudt.

(VH2CCl2(^Jin\ SB. souple, zacht, buig-

zaam; slap; krachteloos, magteloos; zwak;

voorts van spreken: zoet, zaeht en liefde-

rijk; en van tabak: niet bros, niet bij het

in de hand nemen tot stof wordend. —

Verg. (uicmoj)/)\\ — ?x?^i?^?(5k^\ zva. xqt

^?<^n maar slechts gebr. van iemand, van

iemands lichaam, 00k van een lichaamsdeel .
—

(i^(isb /Kn/vi2a^i2!kj)/i\ tot mosterd getrapt of

gestagen. — ^n hji -cri xj.2 <nm a^ 20.12 .n v) m \ zie

Op ^KTM^SW

arui (TUJ (hJl f) \ SB. steeds blijven, voortdurend,

bestendig ; iemand het bestendig welgaan

;

goed gaan; en van iemands lakoe zva.

/ur)*ow — (njjtrhi(*j}c-~\ 00k: daarom gaat het

00k goed, t. 10. in weerwil dat iets niet het

geval is.— mo nj* rvi <Mjf \ 00k: met succes

,

zonder kleerscheuren .— ^ /n4^1M'^l/l s een

van hart en zin; steeds een van hart en

zin. — wst&wtnjinjiiJi^kMTjl^ ten heil strek-

ken van iets; gunstig influenceren op iets.
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arm <ET(*sjj\ zie g^ NN

0X/| 0X7 £J> 2
c>7 \ (yaw ru rw g« »|U)?ti\\ e/ai?.

/TaM.) SB. achteloos, nalatig, slordig; ligt-

zinnig, mal; in gekheid, gekscherender-

wijs ; in werkelijklieid dat niet zijn, van een

profeet; voorts achteloosbeid, nalatigheid,

slordigheid . — ^7x;,n,??.)?-n^??iKT
/p met

ieniand of iets den gek steken; met iets

ligtzinnig, achteloos of slordig te werk

gaan; iemand niet geven wat hem toe-

komt. o.ra.n^.ui?'r)(S-£*<Ki
/
/\ zva. vnungajii

(iai^w met iemand gekheid maken.

arm arm (U) (Kl \ SB. rustig, kalmpjes, bv.

zitten, in de nabijheid van een dringende of

golvende menigte, i. d. z. dat men uit het ge-

drang is. — Verg . k»«wikj^\

arm ccy 2 ccn 2 (Ml n \ zie gpgp^p

(C? ^22^ fl
^— ^tyW-^HV SB. naar heneden

zakken, wegzinken in het water, oolc in den

modder, bv. van den steen, waar men den voet

op zet . Verg . w g^
ayw — <c?g^££* *2Jl

N

iets, bv. onkruid, in of onder den modder

stoppen, iets onder het water duwen of

dompelen, 00k een die?\ 6m dat te ver-

drinJcen.

01 arm an arm (Ul n w— m^ru^^?^\ SB. op-

gerold van een mat of derg. — «n^mia^njt

(hit ofy \ een mat of derg. oprollen.

arm 2 arm 2 (Ul 2 CKn fi \ I. naam van een inselct,

dat schade toebrengt aan het pare gewas, een

SOOrt (LmdJitin/jw II. zie (i\,i2iJ)2(^r)J^\ II,

arm arm (LfUl f)\ een kleine vleermuis. (Rhi-

nolophus vulgaris. Bg

.

—) Verg. (tomrLuw

rt£? 2 ^3. 2 (UUi
ft

N SB. zacht vlietend, van wa-

ter ; kalm en bedaard; zoet en kalm, van

spreken; niet scherp, van den smaah van

tabak ; verg . 6-z*om <c^ \ <u> ? ^ <u t vyy \ m (vn *\yi
N

zoomede ojo^w — ^^ ? 39^<llI^ n me^

zachtheid behandeld worden van iemand,

vooral met betrekking tot ^(uiiisn^dmihn/fw—

.

«S-Ta?oa2^»3?N goeje reis! zoowel als men

b?j zich zelf denht „en horn maar niet wetr

terug" als dat men vriendschappelijlc sprekend

en gezind, iemand goede reis en wel tfhuis

wenscht, terwijl men hem gaame spoedig zal

terug zien. Zoo kan het een afkorting zijn

van de volgende spreelcwijzen: I. ^gpgpUfcW*

cnmanit xj)\ (C) rut ^ mri ie/i (uiari a<n i xm tun <v> aM i w—

2. Mtmiimdfww^fElM^ (typhi %6^&uru/i(3^A.

• O CY O O O o C>
mi nuvt dot vz ? cp <h) i (u^ \ g rhi % ifn (U $911™" ]t '^

?
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O
ajiiurn^ Als men hem^ wien men „goeje reis"

icenscht, weldra hoopt terug te zien, zijn het

diezelfde spreekwijzen, maar zonder tpru^s

welk icoordje in 1, 2, en 3. vervangen wordt

, 3vOf)
door • &im fcim n\

G)arm arm cum n\ zie p gp£/*w

arm arm ceji *ji asn n \ zie ^^i^w
Q

QUI arm (EJ1 ~J) 0JJ/J \ zie <na (eji ^imjjw

arm arm (EMh \ SB. benaming voor alle bla-

den, grassoorten en kruiden, die bij de

rijst als toespijs worden gegeten. Verg.

(ih zxmtnm <iK i w (tru (truim ruxm/)\ de Verschil-
' (Hi, af\j <~y<

lende soorten van lalab; de lalab.— Zie

ook -n^??\ en <t?fnn\

(^l(vmfj\ SB. ernstig, zeer bedenkelijk

van een inwendige kwaal, die dagelijks vorde-

ringen maaM.— *o?«^/^t^*o^\ hartzeer; hart-

zeer hebben ter oorzake van iemand of iets,

ook in die mate dot er soma de dood op volgt

of krankzinnigheid door ontstaat, bv. door het

Jcoesteren van een hopelooze liefde, of welten

gevolge van het verlies van een dierbaarpand,

enz.— we- ^ im tmimtvn ariji \ sterven van smart

of hartzeer; gestorven van verdriet.— mm

&

vezelbast van den waroeboom; ze wordt

als tali gebezigd. Zie ook ip <m hm/i *

arm arm 2 tun \ zie m>.unw

arm art arm <n azn \ zie ^m^i^w

an arm arm \ SB. vendutie, publieke verkoo-

ping; vendutie houden (Port, leilao). —

vm iw ,v,n mi ny rvi tru \ op vendutie gekocht.

—

xnvi ru rCi \ een veelheid van goederen inkoopen,

bv. op de pasar. — ro*?m.rLi»m*^\ iets

op vendutie of publiek verkoopen ; en van

een handelaar ; een veelheid van goederen ver-

koopen om opruiming te houden; zijn voor-

raad uitverkoopen. Zie ook op (KagNrnamjiw

arm 2arm2\ SB. blind.— Verg. ^m^^n en

r>
CEJI <U? /&? rt\\

en arm an arm (HY? o (unarm;\ zie onder ^

arm
» s

^-^^JN zie "H<H*

asi,

Q n.
*ffi*njp zie bij MtofSA*
<riy

ll 1^(iznn\ SB. de in water geweekte

arm arm om p\ zie *2»™?\\

arm arm <rn (moo
f)\

zie rCicma^w

armarm(xn\ SB. slaapdronken ; opgestaan,

maar nog niet goed wakker.

as? as? an as? (tan \ zie ^^^w

<£»7/L/?^\ SB. onvertaalbaar redewoord voof

a O
itm(ui!cn^\ en VOOr tisn (tsh 9 tmi ie^w

an arm an (U) £\\ — xn^ru^tu^ddltanifs (ong.
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in de Preanger) iets dat men in den mond

heeft, weer uitspuwen, bv. hetstukje schil

van een vrucht.

<n arm aj cm <m l\ w — ^rL^rL?^^^\ zie

aUI(Uf\ SB. weg, verdwenen, spoorloos ver-

dwenen, von lets dat te zoek raakte ; verval-

len, verloren, van verpande en niet op tijd

geloste goederen ; ook komt ltet wel eens voor

in den zin van «$^^\ of ^^mnw

arm (Ui 2 \ Soil . rapport ; SB. rapporteren

,

rapport indienen. — ^fm»A??jo^?\ maar

beter (hWjcrn!Hrig(Hi(ui2ni(hn/j\ hetz. — xnirutug

o£nto<iji\ iemand verklagen, 00k in handen

stellen van de politie; losloopend vee, by v.

een losloopend paard, vatten en brengen

bij de politie; iets rapporteren, van iets

berigt of rapport indienen. <n,?o?oi^s

rapport. — whtlku ?txk7^\ rapporten en

verslagen.

CEiaJI \\ — <Mm.<ui\ SB. met de vleugels slaan

of klappen, van jonge vogeh die gevoerd

worden of willen gevoerd worden; 00k zva.

azi in no tn arn amq\

arm aa \ SB. weg, verdwenen, uit den weg ge-

ruimd, van verdriet, zorgen, smart of hartzeer.

arm 2 (UI 2 \ Holt, looper, benaming van een

bediende, die achter op den toagen, op de zoo-

genaamde loopersplank, stoat en waar noodig

den koetsier moet assisteren. Een post- of

reiswagen heeft altijd twee loopers of post-

knechten; ze toorden bij ieder post, waar ver-

spannen wordt, verwisseld.

arm 2 OTI (UI en *>? QJI (I \ verb . van (<un<ntrhi ^1

tjoi^v Port, alferes, een vaandrik, sous-

luitenant. Jav. Wdbk.) — benaming van

een beambte in de a3.it?? «^\. die 0. a. de

chef is van de firj^tma/w — Ferg. miasn

am^rxmnsn j \ bij nsticmw

nri armaji (HH/jw — ^rL^^x SB. het

langwerpig en van een handvat voorzien

plankje, dat bij het pleisteren wordt ge-

bruikt, om het pleister uit en glad te

wrijven.

arm cm osyi n w — rhituasniviamji\ SB. nevel-

achtig, in een nevelachtig ver verschiet,

van het iemand of iets zien of van het zigt-

baar zijn van iemand of iets.

an/i (UI (tSV/j N SB. het komen van het water

boven a. (het hoofd van) iemand, die in het

water stoat, of wel b. (het uiteinde van)

iets dat long is, bv. van een bamboe, terwijl
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men dat regtstandig doet rusten op den hodem

van het water. Voorts: manslengte, en de

lengte van iemand, als benamingen van moat

orn daarin de diepte van een viper, put of

derg. uittedrukken.— oji n,t ui asn n,i \ zoo diep

als ik lang ben.

(L>) (L/) (ISY) /} \ zie (uig(um\k — acnxnajiasn(Hin\ en

<hyi a^rayiaji asn anjj \ zie onder ojivui { enarvjaji asnn^

QZ) (Ul asn n \ S. c£Y(EJtcui2<Kiji\ B. een gereed

gemaakte sirihpruim. Verg. ^asw^wTxuri^w

fl£7 2 (L/i 2 QSYI n \ en vm cult asn asn cmji \ namen van

lekkernijen, bereid van rijst en tot kleine

a c^
arm ~ '

a

pakjes verpakt in klapperblad.

aJiasr)/j\ SB. vervoudigd; voudig. —

arutuiasnajt\ dubbeld, verdubbeld : het dub-

belde zijn.

arOl (L/j asr}/j \ SB. heelemaal bedekt, bv. van

een tafel door het tafelkleed; geheel belegd

zijn met iets, bv. met matten.—- amw aj\ asn aan\

bedekt, zoodat het niet meer te zien is, bijv.

van het geldstuk, dat onder het zand raakte ;

fig. verblind, begoocheld; voorts maar in dezen

zin ook (Kn rrvi (u asnji\ in een ander taal op-

gaan of opgegaan, van een taal; en verloren

gegaan, aan alle nasporingen onttrokken,

van het oorspronkelijke wezen van een taal,

door erge en jaren lange verbastering . Verg.

a

aruj ajj asn n\ SB. onnut, van geen nut;

voorts mis, missen, niet raken. — momm asn\

j.. O a
Op Zijn minst, verg. ojt am am an \\ — a^aairhi

aj)asnaji(K<)(H2ji\ en, als het heelemaal mogt

misloopen . — <w rut M asn aan \ of (W tn-l W) <ui

asi)Mi,
(

\ S. of P. am (majiasn anji\ of am xq.im.aji

asnan/j\ B.ofB.L. schuld, vergrijp, misslag;

feilen en misslagen, fouten en verkeerd-

heden. — Zie ook tmruiruiajiasna^^ onder

cut <ru q w

<n OTIJI (UI 2 OSY) n\ SB. los, bevrijd van dat

waaraan men of iets was gebonden of beves-

tigd; er uit, bv. van den spijker, die ergens was

ingeslagen; los, van een naad; ontslagen

uit zijn betrekking of uit den dienst.— xntrjiu

oji 2 ihrt z a-nji \ den persoon of het dier dat men

vasthield loslaten, in vrijheid stellen, zijn

vrijheid geven; iets dat men vasthield (opzet-

telijk) uit de hand laten vallen. Verg.

(naua^i2asr^^\ en xn.2 oji a^jjw

Q
cnJI (UK9JI n \ SB. voudig; voering; de hip

die bij een overigens ongevoerde jas van binnen

tegen de revers is gezet, om daaraan eenige

stevigheid te geven. — ^? .m& a^jj \ ongevoerd,
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enkel, niet dubbel, bv. van een tafelkleed,

een mat, een bilikbewanding enz. — xnm.iSi

oj)^*Miji\ iets voeren, van binnen over-

trekken of bekleeden. — c8inji<St(tJiiSi(KJin^

gevouwen, opgevouwen zoodat men lagen

gekregen heeft, bv. van een dierenhuid. Verg.

bij
rritni(u^\ en (isiittftiirhinw

,

OS? (Ul (Kft/l \ I. SB. snel, hard, van loopen, het

eerste ooh van vliegen; voorts ver, van iemands

gooijen en ver hoorbaar (omdat spreker zijn

stem uitzet) van iemands stem; enz. Verg.

as)i nn <N7j^w — oji(i?i(uiqj)(uioji(ki$\ ohi het verst

schieten (met pijl en boog). — (ui<m(un£}(u>

ojj&i^ (tsri^\ oin het hardst loopen.— ro^

(l,i(kjiji\ beter ro^^a^^s een pijl afdruk-

ken, laten voortsnorren, afschieten.— (mnui

aj)(Kji^cm/i\ met een vaart, in een vaart.

—

tmm(UM^(m/i(3-&(i>n(Hi\ S. »<yi(^i(ui(tJi^AiKicm

^

(ho\ B. zich vergeten, zich niet meer mees-

ter blijven, niet meer weten wat men doet,

zoodat men bv. de handen aan zich zelf slaat.

II. Mai. ZVa. ^iutji^w — (Kjnri ast1(uojij\

ontslagbriefje.

<*Z]2(UI (Kin \ SB. los, vrij, in vrijheid, in

vrijheid gesteld. — xnanitutQum^^ iemand

of een dier loslaten, in vrijheid stellen.

arm (Ul <njifj\ SB. woord (Jr. kftJY— «»u

ajirvt(mji\ iemand in het huwelijk verbinden,

van den priester gezegd.

arm (tJi \ Kw. (zva. ^ rti 2(^(^1 2 ^nj^x Spaansche

peper. Jav. Wdbk.) — SB. verhittend, heet

(door veel peper), van een spijs. — trucuisQi

*n/l\ verhit, door het eten van iets^dat ver-

hittend of te verhittend is. — (3^iniMa^\

(bl. 137 Spiegel der Jeugd) voor het Jav.

<t&(cichn<iji\ naam van een soort van gekookte

groente daar Spaansche peper bij gebruikt

wordt.

arm (tJj \ I SB. door en door zacht, als zijnde

volkomen rijp, bv. van een gedangvrucht. —

II benaming van een lekkernij van Hjstmeel

en suiker.

OrVj (Ul P\ zie<njv>t\ en (&(wi$\\ — (Citrvidji^i^ttm/js

zie nsn <£ i ^i tm 2 w

<nJl2<U)2\ SB. met een breed front, van

een huis of dergelijke; ook lang van lijf, van

een hagedis, sommige visschen, enz.

arm frUl\ SB. naam van een zangwijze en van

het fatsoen van den hop van een krisschee.

arm (U) (KYifj\ SB. opgeblazen, verwaand,

brutaal, met betrekking tot <o *u cut tmjjw —

( osritun
{ ru &Jt (Kn/f \ zva. osritHri^m^www Beg. Tj.)
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(Cj (Uf 2 (KYI fl \ SB. als resultaat van bevloeijing

en bewerking, een modderbrei zijn gewor-

den, van een sawah. Verg. <wi <wi nsnjw— Voorts

modderig van een weg (Rg.); maar i. d. z.

ong. in de Vreanger?

(TUI (VJi (HYI fj W — (&tT&($(Knji\ SB. ZVa. <n,narn

<&ajianQ\ van op een pieJc verzamelde menschen

of dieren, oolc van zaken, bv. van cmdcishdtmiHTjiw

F/n van een geschaard leger: digte drommen

of digte massa's vormen. — Verg. m™

fcJ)OT)f\ en (CKCrj^WJOT^A

(ru)2&J)2 flojflw — (M(njig(ui2ornji\ SB. bijten,

pikken, van een gans, eend, reiger en derg

.

Verg. <&?<w)?<otm\\ — «na\nia^t<ion<knj^\ mvdsv .

(Uj herh.) en slobberen in lets, opslob-

beren, eten, van een gans en eend. — 11.

<n.ii2(nji2(int(xyiji* zva. ^m^i^w — cut wi z trui

d

(IS7 (U) (hJI ff\ S. (in sommige streken ecJder is het

zeer plat), zva. *?i^?im»™J??^?<nt^\ schoon op.

aruj (Uf (M
fj

\ Jav. en o. a. alien weggestorven,

van iemands kinderen en kleinkinderen. —

(Uicm!Kn(iJj!njtunfi(^^^(i<n(iJ^\ zie bij (isnfEn^nw

OfXJi (UJ <m fl \\ — an avian <rn/j\ ZVQ. o rSion»^w

a/V) (Ml 2 orn fl\i — earuamam^ zeer plat voor

aqjiamw

rtS7rt^[cy)7^\ SB. platgetrapt, platgetreden,

van een plek, waar veel menschen ofwel groote

viervoetige dieren, zooals buffets, paarden enz.

hebben gestaan of rond gedrenteld ; platge-

drukt, van de plek gras, waar bv. twee per-

sonen worstelden of vechtende zich rolden.

a q
arm (Ul am ft \ SB . van een weg, waar veel

passage is, platgetrapt. (zva. ro^/m^w K.)

cnj)(Ui\ SB. de opbrengst van iets dat m-en

verkocht of waarvan men de opbrengst ver~

kocht; de goederen, die men in betaling

voor iets dat men verkoopt ontvangt.—

oji a& <hii crui ah rnttcn ojj \ spreekw.

at\A (W1 2 \ SB. durven, de courage hebben.—

•

(wi(Sl2(ci(m/i\ (slechts sprekende van eenander)

courageus. Verg. ftm?<-n<C7<K7
/p

arui 2 (Ml 2 \ SB. van onderen gesloten bam-

boezen koker tot watervat, ook om liet

sap uit den kawoengpalm in op te van-

gen; verkregen door van een dikke bam-

boe een stuk af te nemen en terwijl men het

middenschot, ivaaronder het stuk werd afge-

kapt, behoudt, de zich daarboven bevindende

(

schotten doortestooten . — a^nnrv^ahiihim^u

<c?UfcaN zie *™(|£p

arm a&\ S. ^?«£\ B. voortgang hebben, ranT
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iets waarmede een begin werd gemaakt; voort-

zetten, vervolgen; langer, nog langer,

verder iets doen, bv. spreken; vervolg, voort-

gang, vooruitgang; ook zva. ummjj mv^w— <&

ru(tz(tfr)2(m/i\ S. (C) rua& (tfnt (m/f \ B, VOOrtgaan

met iets; iets, waar men reeds aan bezig was

vervolgen; een zaak doorzetten; van iets Dog

langer werk maken. — ^n^nji^^^^

(EJt^i\ middelerwiji Hep vader (ik) al maar

voort. — (ructions ook de verdere loop, bv.

die 7iet met hem nam, was enz. — asnoMirh?

a^oa\ ook niet vooruitkomen (in de wereld);

geen promotie maken, van een ambtenaar.

OTUI (l& 2 \\ — (TLitnjidKzs zie ah z asm (mji\ bij

nsng(HTj)\\

Q
(nj)2 0&\ Roll, loge, SB. de van steen op-

getrokken landswoning van een Europ.

ambtenaar bij het binnenl. bestuur, maar

ook wel, vooral buiten de hoofdplaatsen, voor

elke steenen woning, die wordt bewoond

door een Europeaan.

OS CY<njia£:\ j t a^ !Wi(^\ SB. benaming van een hoe-

veelheid van 40 of tvel20 bossen pare. Ferg.

,.. 77 CY CY
OIJ ie/nio)(iM\\ — ix. (ci,ru(i£:\ en c& ruie; *r) cm fi\

ZVa. m3SYl rn(K7^A(KT/l\\

MJI fl&JV\— <mM*f<j\ SB. aan een hartstogt den

vrijen teugel vieren; aan zijn driften of

lusten en neigingen den vrijen loop laten.

en (TV) en Q& OSYI n \ naam van een kalebassoort

(Cucurbita idolatrica. Rg .)

(FL/Jd^ \ en<M^i^w2(*w\zie^^<uw\en<^i(ie:
L

>^

OZl(UUin\ (uitspraak tusschen leij en laij) SB.

onvertaalbaar redewoord voor ncnt^rMj^w Ook

zacht, te buigen zijn, van gegloeid ijzer.—

(a (urnjvijf\ van een metaal, ook van een koekje

Jav. suiker: aan het smelten zijn, smel-

tende zijn.

OfUl (ULfl|\ 1 , Mai. zva. (3-^nru (ej^\ — naMm

er flets of ziekelijk uitzien. — <ruim <Lii£t

<*m \ van kleeren: de fraicheur verloren heb-

ben, doordien ze reeds eenige malen werden

gedragen.—m rci rw mji \ naam van een boompje,

waarvan de vruchten niet worden gegeten, maar

welks poetjoeks te zamen met andere ingre-

dienten tot een medicijn voor kraamvrouwen

worden aangewend. — II. anjitiMs Kw. en o. a.

(zva. <crro>i\ voortgang, voortgaan en zc<a.

(nji(M(uui\ wegloopen. Jav. Wdbk) Ong

.

—

(umjkim\ SB. (Lni\.iaAJjiHi\ van een huis, een

langwerpig vierkante tafel, enz. de kant of

zijde, die men meet, als men, bv. van zoo'n

tafel, de lengte wil kennen; de lange
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zijde; in de lengte. Verg. (uttcutttrnji*—

cEJtruiaAij\ zie aldaar .

Q
o(\JI (UUl \\ — (MnrLi(iM\ ook (u »Ji aru) mm \ SB. ver-

schillen, verschillend, niet overeenstem-

men, niet hetzelfde zijn.

Q
(KXJI (UUl 2 \ SB. steenbakkerij, pannenbakkerij.

OUI (UUl 9 \\ — or? n,i (lxji %\ zva. <uasn<ru<wa%\ ook:

zoo maar ruw weg uitgestort liggen, bv.

van de kojjij in het pahhuis; en aan een

plas liggen, van olie, inM, enz., maar niet

van water, — (cntv)(Lvi^!Hyi2(Hi^\ dingen zoo

maar, ongeregeld of door elkaar neerleg-

gen, wij zouden zeggen neersmijten; koffij

of derg. zoo maar ruw weg uitstorten.

auituui (HI fl\ SB. wederhelft; een van de

twee elkaar completerende gedeelten;

voorwerp, dat bij een ander behoort, en

doormede een geheel of compleet iets

vormt, bv. het schoteltje, dat behoort bij

een kopje. — c~ asn mienm (lv) <xi\ zegt men,

met betrekking tot het porcelehun kopje, van

het aarden schoteHje, dat bij dat kopje werd

gevoegd. — Voorts <ru(wi(hn/f\ hetgeen zich

bevindt aan een uiteinde van een draagstok

en dat met hetgeen zich aan het andere

uiteinde bevindt, een draagstok vracht

vormt; ook van de twee lastdragers, die iets

aan een draagstok transporteren is de een

de lajan van den anderen.— /m (wi om *o^\ een

halve draagstok vracht, dwz. een vracht

voor of aan een uiteinde van een draag-

stok. — om (uum^p iemand tot weder-

helft of tot geliefde begeeren ; ook aan

hetgeen zich bevindt aan of bestemd is voor

het eene uiteinde van een draagstok, een te-

genvracht geven. — (bj)(urn(KW(vn(n,i(LU(Hiasyi\

van iets bijv. van een steen: gebezigd of

gebruikt worden enz. — xnrvi(njiaAjioaa<iii\

iemand bedienen, zooals bv. de helper of

knecht van den metselaar zijn baas helpt en

bedient; iemand aan tafel bedienen.

OOJI (UUl (HI fj \ SB. of tr&ajuay^ S. m t? (hi (M,^ B'.

ander, andere, anders.— ^rS<iM^\ SB. de

anderen, anderen.— <m rSt (lvi

m

(mewtUnm asn 7

\

andere als de genoemde of vermelde.

ariJl(UUl\ SB. zeil van een schip; huiszeil;

zeilen, uitzeilen, onder zeil gaan; varen,

op zee gaan; een togt over zee doen of

gaan doen. — <cninji<vui\ (Mai. berlajar)

uitzeilen, onder zeil gaan. —- iuioji(n.iwi\

de zeilen stellen.— am(uhru)(wi\ mast op een

schip.— irui(rhiajuini(H2Ji\ varen, in onbep. zin;



a S
(tVl (Vhl \ 511

op zee varen. — (uruitus de persoon, van

wien verliefden zich bedienen, om hun

boodschappen of presentjes over te bren-

gen; postilion d'amour. Ook naam van

een schrijfteeken. — ((uiruwnicKyis B. zva.

(K) tun ni (un/jw Reg. Tj .

)

Q S
on/l oju) \ SB. van dieren ah wilde varkens,

badaks, ook van kippen, ratten, muizen enz. er

op uitgaan om den kost te zoeken; en van

vogels: uitvliegen. — iciaSi<Lu\ kunstterm

VOOV (tr? ^ .01 ayniMiimiKitNigimijVi — xnirR (lvi (tfng

anjf\ de plantjes uit een kweekbedding uit-

planten, overplanten; een kweekbedding uit-

planten; fig. de kennis, die men bezit, mee-

deelen aan anderen. — (a rut ilu nS\ am 0212m n
VICT *-'<

(h^A.abu % (ru^\ spreekio . de bolang (zie op

asn^iMA uitplanten ; voor : iemand het

kwade dat men van hem hoorde vertellen,

overbrengen met het doel kwaad te stoken.

<rui aim 2 \ SB. in dien toestand zijn dat alles

voor de oogen draait o/danst; duizelig zijn.

(YV} (Uvj \\ — <njiaviaAJL r
riaaji\ SB. over en weer

elkaar assisteren in het werken; assistentie

verleenen in het we? ken, onder verpligting

van den geassisteerde tot wederhulp.

01 (TVl (UUI 2\ L naam van een kalebassoort (Cucur-

bita villosa. Rg.), ze wordt veel gegeten.— II.

xn^(njinjvi2\ SB. kruipen, van een slang. —

<nj(vxri<ru(Lui2\ heen en weer kruipen.

cnji 2 dim 2 \ SB. ongezeggelijk,onverbeterlijk
7

stijfkoppig, ongevoelig voor vermaning

of bedreiging; wordt ook wel gebezigd van

dieren, bv. van een kip, die hoe dikwijls ook

weggejaagd steeds weer binnen komt loopen;

worts van een plant ofgewas : overal willen;

onder alle onstandigheden willen groei-

jen. — (Kin-i2wg\ stijfkop! ongezeggelijk

schepsel

!

(YUI (UUI (KYI
fj

\ zva. tucpojiqw

0^7 (UUI (Kn fj \\— KnupaQunjis SB. de grondstof

voor baksteenen kneden. Men doet het met

de voeten, of het wordt gedaan door buffels

en tcel door die er in rond te drijven.

(YVi (uui 2 (KYI I \\ — ojuaiiiA^x SB. met

wenden van het hoofd, kijken naar iemand

of iets. — (v>iitxiru(tviiitrnji\ mvdsv . (van meet*

dan een pers.) — (tmrL)(Lugitw/i\ in een om-

mezien. — iuiru(LV)2(HTi(m/i\ herhaaldelijk of

telkens omkijken, om zich heen zien naar

iemand of iets. — mjj rut <nti (lm

z

<*^\ regts en

links kijken, rondkijken, om zich heen

- zien.— <*w KM d<HTHji(3^i i(vn$ rr) am (u om \ spreekw*
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alles (het zoeken) was te vergeefs, er was

niets.

arm (UUI OSY) n \ SB. taai, zoodat het nietbreekt

of scheurt ; maar ook i. d. z. van niet malsck.

arui (UU) 2 9J1
fl\

zva. jp<m»™^\\

rn (HJI (LM 2. 9JI
fj

\ zie (rjruipo^w

(rx/l (UVj (IJ) fl \\ «j),ruMjj^\ SB. van menschen:

op een gepakt, met zijn velen staan

ergens . — tru{ui(&aM<iJiji\ van een of meer

personen, in het laatste geval, troepsgewijze :

nu hier dan daar half verbijsterd staan,

zitten of heen loopen, niet wetende wat

te doen of aan te vangen ; voorts van iemands

pikir: verward.

arm (LM \\— xi(rhi(Lvt\ SB. op de wieken in de

lucht drijven, in de lucht zweven, van

een vogel; fig. er op uit zijn, op het pad

zijn (na zonsondergang terimjl men dan beltoort

te huis te zijn). rut rui uu xn (m/i\ vlieger.

(nJI(UVf\ SB. avondrood. — <un(rvicuvi\ buiten

zijn of kuijeren op den tijd dat het

avondrood zich vertoont. — ^^»^\ van

de manggavrucht Al^oA reeds geelende

zijn en bijna rijp; en van M?<tstf*<tu^ zijn

in dat tijdperk van groei, dat onmiddelijk

voorafgaat aan het volkonien rijp zijn.

(tLl(LM\ SB. gat, opening; kuil; gat of hoi,

dat een dier ergens maakt en waar het

vervolgens in huist. — <e?<rS<LWN een gat

of gaten maken. — !tui(uii(umt^)asnj\ niui-

zegat.— <ru(bvi(cni'ii\ neusgat, neusgaten.

—

nu(tv}(unirm\ aarsgat, aars. — <r8<u*<M'M\

zundgat van een geweer of pistool.

en OlXA 0UU1 <n OTXJI (LM \ zie ^^<kwm^/\ aldaar

noi <Wj (hrn rn (uui cuii <n rui (uui w

cn Of\A (LM 2 \ SB. onvertaalbaar redewoord voor

(U(r?id^\ en wel om het beginnen daarvan

aftebeelden. — xnr^rui cuius afdrijven bijv.

stroomafwaartS) van iets dat (uruia^jj^

QTUI OEJi \ zie tun t afa i truji \ en miancM/}*

orui (EJI2\ SB. als het maar, mits het maar.

QUI CEJ) \ SB. vijf.— ofSitEjiStruajijis vijftien.

—

<ru ieji uirnji^\ vijftig .— tun nu) (&) im \ de vijfdej

op (in) de (het) vijfde.

orui 2 (&l \ SB. intiem, vertrouwelijk, van nabij

kennen. — <ruiiEaashxnim/f\ poet, milddadig.

(KJi(nj)iCEJi(3^umji\ vertrouwelijk omgaan met

iemand; van nabij bekend zijn (door ver-

trouwelijhen omgang) met iemand.

03iGE/io\ SB. grond; soort van grond; aarde.

nji(£r(Eit^<unanji\ zva. m.^^\ soort van grond

ergens. xnanm&i^ de plek ophoogen , waar
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men een huis, rijstschuur ofderg. wil bouwen of

plaatsen

.

orvi\<EI zcnji (n (&1 p\ SB. lief, zich lief aan-

stellen, vriendelijk en innemend, vleijend,

vleijen; ook zoetsappig.

arui (&] (hCI n \ ook wel afgekort tot ^ia^\ 8.

iu) cm (Et \ en <EJiaaiSi\ B. als; indien, ingeval;

ook dat; dat niet. Verg. (Ejkuxktijiw— (c^ru^

(E,i(Hijj\ zie bij (ptruqw — *n(uncEJi<MTji\ zie bij

(hniunw— (MitKriiin^ als maar; ook zva. w

(U (LUI \\

OfXA (E/) W— azi rut (Ej) \ zva. (tnaqn(3^Aari^\ en kutist-

term voor het, een of twee dagen voor den

troutodag, overbrengen van de goederen,

die de bruidegom aanbrengt, naar bet

huis van zijn aanstaande schoonouders,

alwaar hij dan ook zelf zijn intrek neemt.

9^(nji(EJi-r)i(qafh\ door bet zenden van een

<C'i<ru<&i\ dansmeiden voor een bepaalden

dag bij voorbaat afhuren, om zoo zeker te

zijn dat ze op dien dag present zullen wezen. —

iufn,)(EJi\ de goederen, die de man aanbrengt,

en die een paar dagen voor het trouwen,

naar bet huis van de bruid worden ge-

transporteerd ; de sirih en het gebak, die

men bij het (^(njKEJt^ritcqnms zendt; — ook

wel zva. (li (ki (hqjj6^k(m/i\\ (Jav. (uiocntEis aan-

zoek tot een huwelijk.)— Verg. (eim^ en

(Ul (EA (hO P \\

(TV)
(EJJi \ SB . zwak, verzwakt van de oogen;

zwak van gezigt, niet goed meer kunnen

zien ;
— Jav. bijziende, en naar liet schijnt

i. d. z. ook wel gebruikelijk.

(IS7 dE? \\ — xn(m(Eji\ zie (tqjjiiui^w — ojy(eji (U2(Hyi\

zie (b> 2 (ui qmm (mtji \ ZOOmede xnaJiasnji\

n^^\ Roll, roemer; SB. kelk, kelkje, gl;

(ruj(Eji(3^iarrt\ Wljn<

as

om uit te drinken.

glas. — <nji«/i.io><cr)\ bierglas. — ru<B»<ui

xm tsnji \ bitterglaasje . — ojk<tm^A\ voor:

vergiffenis, vergevi^g.- ^^&'J^}&|^

ik smeek om vergeving. mctrtG^vvKKJi

/
vergeef het mij; men houde het

hem (dwz. mij, bv. den schrijver) ten goede.

arm (&)ni\ zva. G^ru-in*

tnjj {(&l?\ en gew. '^g^ SB- gewoon, ge-

bruikelijk; gemeenlijk; een vaste en ge-

wone zaak is het; en zoo ook nrvi((EJt^(m\

gemeenlijk, de gewone regel is;eenalle-

daagsche zaak is het. — <M<rw6o?*m op

alledaagsche wijze ; zooals de heele wereld.

cnJiGEJlocnns I. SB. lap, die overblijft of

afvalt bij het knippen of sloopen van bv.
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een baadje; overgehouden, overschieten-

de of afvallende lappen .— ^u^l?^?/k^^\

snippers en lappen.— ^^^^tm^^^n

lappemand. — II. orunnA^^ancto^ ofo™™

tru)(&i(tmofiji\ SB. de pens van een buffet,

rund, geit of schaap

.

en arm ori (El} (KH
fl

\ S. en P. spreken, zeg-

gen. — Verg . bij o/&?z NN

arm (E/l feW/) w — «nrtn(Eiasn^\ SB. lets afzuigen

met de tong, bv. een pen of den vinger,

waarin men zick sneed of prikte.

arm (El OSYI f\\ SB. glad, van iemands pas

gesckoren koofd; verder van hout, door han-

tering of bewerking; ooh zonder puistjes

of derg. van iemands lijf, en van het gelaat

ooh glad, dwz . zonder baard of knevel

.

arm (EJI (hJi tf \\ — an cru cld qji -^ 00,7 \ SB . iemand

een vriendelijk gelaat toonen en vriendelijk

toespreken.-

AS? (E/) (Ml fl \ SB. glad, bv. van iemands wangen,

van papier, zooals postpapier ; 00k van zijde

en van een zijdeachtige stof ; coorts van hout:

zonder naden, scheuren, oneffenheden of

derg.; en van een woord: hoog, dwz. niet

an/1 (Eft (Wl fi \ zva. (ishihtiw — (rSi(rvKEt9Ji^KHyi\

zva. het Jav. <ru <e,?<ui j&ww benaming van een

fatsoen van kuizen, met wolvedak, niet met

opdaande gevels. — Verg, nKicrmw

o
arm (EJJ (Ml n\ naam van een mangga (boewak)

soort. — Mangifera foetida. Rg.

arm (EJ) ~uj \ Europ. SB. lamp.

arm (Efl ^J) 9 \ en iruiKn (tli (&i^i%\ zie onder irvatrnw

mji (esi _,? ^ \ zoomede [oa mi <&i ->»

?

>
> ooh zva. \aa *™

a
(Vi (KM \\ — mji rui(Eji^A^(LmcKi^\ zie <r\,i rt t *r>? % (htji \

ZOOntede inwnruMniUioaji^ en xnnJKEi^i^arnumjfs

zie (vnrvj(Kmipiari/f\ zoomede <m nrvwrnacn g &afl\

onder (wkktiw — &1 ru <&* ^? ^ \ zva. cm <tli i&i ^/»^

(rfmiHlJlW (&1(KY1 (U^1(EJ1^ q(L7nga^6^<iJ)(KTi/is

er over nadenken wat nu te doen staat.

arm (ESI ~ji o \ SB. benaming van een zieketijken

toestand, zick openbarende in een soort ver-

lamming van de beenen.

arm (Efl J*JI 2 \ in het Buitenz. zva. nru (bi ^1 cmji w

Eg. K.

(CH (EJI <-J) \\ — cm.m.zj\^\\ naam van een tekkernig,

van vleesch en ketan, gewikkeld in een blad

en gepoft.

(n arm (EJl ~/l \ SB. vlak, gelijk, niet oneffen,

van grond. — cci<n(ru(&i^a?ng(Hiji\ een losge-

patjoeld stuk grond effen of gelijkmaken,

0. a. door de kluiten stuk te staan, enz.
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crui (Eft ~ft OSY) fj \\ — arw«^^^ SB. een

vijver ofderg. digten, digtgooijen; ook: van

een lekke emitter of derg, van een flesch of

derg., waarin een barst kwam, de opening

of openingen, den barst of de scheur

digtstoppen.

a
. arm (Eft ^ft asn n \ SB. groote of kleine vloer-

mat, gemaakt van rotting. — Verg

.

arm (Eft e-Jl teW/) \ SB. hardloopen, rennen,

hard wegloopen, het op een loopen zet-

ten . *u oruj (EJt -ji nsnji \ en rw rut ieji ^i asn Min \

hetz. van velen. — rutx.in^idstiiKi^ heen

en weer rennen; als een razende heen

en weer loopen. — cmirhi(En^asni<Hiji\ een

paard hard doen loopen, doen rennen. —

<Eiivt.rvi<zi.^iasHji\ met iemand of lets hard

wegloopen.

arm (Eft —9 (9JJ/1 \ naam van een heestergewas.

O
arm (Eft ~J) 9JI n \ SB. onder het water zijn,

onder water staan, bv. van woaw^w —

.n,a^?^^\ stroomen over, een eind staan

boven bv. den dijk, van het water. —

njitrut(&i^i(M/i\ zva, truMEJi ^i<hj)/i\ en demvdsv.—

Verg. bij (u<M(rui>)\ II.

orvi (Eft ~ji (Ulft \ naam van een soort heester,

met roode tulpvormige bloem. De wortel wordt

als geneesmiddel gebruikt (Zingiber Zerumbet.

Rg .) — rL?rL»^?^(tL?(ciiHT^N naam van een

grassoort.

(tncEft ^j) amjjw — xng.M^cm/i SB. wer-

pen met een speer of met lets dat als zoo-

danig wordt gebruikt naar iemand of een

dier. — xna^iEi^frnta^p een speer of derg.

werpen naar iemand of een dier.

arm (Eft —tf \ zva. flo>? ->>? irn^N maar in de

Preanger is het laatste woord het gebrui-

keh'jke.

arLft (Eft ~Jl \ SB. hellend, van terrein ; ook de

helling van een berg of heuvel. — Verg .

00l(Eft^ft\ SB. regt, niet krom of gebogen,

regtlijnig.

(CI 2 (Eft ^J) \ S. 6-k(Kr)osnji\ B. — .m <roa «•? Ji \

en (3^-yi ifm asr)ji\ mvdsv . — gaan, zich be-

geven, op weg gaan, op reis gaan, er op

uit zijn ergens heen; ook en dan Q^unasnn

(U)asn/f\ B. loopen, te voet gaan. — Zie ook

<^M(KriJI >b — Kntazizi&i^ieeiMTjis S. G^kam asnjf

6^w <*sn^Hijl\ B- reizende zijn, op reis o/op

het pad zijn; reizen en trekken. — ^»oi

ipitiEi uim.i(Ei^i\ SB. voortloopen zonder doel
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of in het wilde, ofwel waarheen de voeten

slechts willen dragen.— xna^g^^^gtm^

jig. zijn voeten zetten of doen gaan bv. op

den goeden weg.

arm (EJ1 —1 \\ _ <rui,nj»(BiJji\ SB. vijzel, mortier

van steen of Jiout. Verg. ti^^n en aw 2

(TUigdJiiW

01 arm en (&) <~J1 \ SB . pak tabak, zooals in

de waroengs wordt verkocM. Verg. ormw

arm

>

f

(&) (UUI (HI fj\ SB. van niet heel goede

kwaliteit, maar toch wel te gebruiken
;

als is (was) het dan ook niet veel bijzonders;

't is waar, het is niet veel bijzonders, maar

welligt te gebruiken, bij gebrek aan ander

of beter. Gaarne bezigt men mji <&i <Lty» <*™ \ van

hetgeen men wegschenkt, men doet het dan nede-

righeidshalve. Is het cadeau bestemd voor een

aanzienlijke, dan zegt men (umnsnovi^dM (mjj w

—

(LLnjowM?^^ zich erbarmen over iemand,

i. d. z. van zich zijner aantrekken en voor

hem zorgen; zich behelpen met iets, ook met

iemand; en als een zeer hoffelijke nitdrukking,

ook voor: iemand tot echtgerioot nemen.

Maar de actieve vorm, (in rum ivu <£ri\<My>\

mag men nooit bezigen van zich zelf. Verg.

arm (&) \ SB. een dunnen kam hebben, zoodat
CO

die wabbert, van een hajam (haan of hen). —

Q~Verg. <k,i <&i ~~,i orvtjiw

arm (n (&i\ zie <c8£J*
' CO

OS7 flE>? \ SB. mannetjes banteng.

o
out (&l \\ — Kn(nji(Zji\ SB. de tranen in de

CO co

oogen krijgen of hebben. — Verg. <*n©i

arm CEJI P OJYI (HI fl \ SB. naam van een onder-

deel van het weefgetouw.

arui(&)\ SB. blad (Umz^ ook blad, bladen
CO

van zink, koper enz. zoomede van een boek,

van dat laatste ook bladzijde; voorts stuk,

stuks van de bladeren van een boom of struik,

maar niet van den pisang fwap^w Ook nog

van dingen zooals kwitanties of derg.; en

eindelvfk ook nog voor: enkele veer of hoar

\

en vel papier. Verg. ajupim,^

OS? (&) \ SB. dorp ; erf, bebouwd met een huis.—

(8i(inf&i
r
r)(Hiji\ het land, het dorpsland of

de dorpslanden, in tegenstelling met de

hoofdplaats ; ook zva. £3^ N dorp. — apmiu

g^j^<^/\ dorpeling, dorpsbewoner. —

(w<mw\ heel het dorp.

0^ v^? N zie (nA(&tf\\

arm OE4 2
crj2 (Kn n \ SB. volzitten, druipen
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arm (bi osy) /)\ zie vSti&lt^

van bloed, bv. van den muil van een roofdier.

Verg. irutiKH ganijf\ en (cnaxjitxrmnicmji^

(TUl &} (HHfj\ SB. golf, golfslag, golvende

beweging van het water in zee, Verg,

arm 2 (&l 2 cnn fj \ Jav. Spaansche peper. —

Verg, a<jnrfxnv

arm (&l OSY) n \ SB. lang, lang van duur, van

den toon of het geluid van een muziekinstru-

ment, zooals bijv. van den on* row

a
arm (&i asY)jj\ SB. soort schepnet met een

langen steel.

KnOEJ)asrin\ SB. klein; van schrift: fijn.

Verg . xm <w» arnn \\

arm <&)(Kf)fj\ SB. blaasbalg, en volg . somm.

bep. de blaasbalg van den koperslager.

Verg. nj aj <^n/l *—^™^/^^ den blaasbalg

hanteren; werken met den blaasbalg.

<rvt (EJ1(*J}\ SB. het vleesch regts en links van

de rugstreng, bij een dier,

<ri(nji(EJijj(unasY)jj\ Holl. SB., lijnblad;

transparant.

arm (&)(UUljl\ (uitspraak timchen lambaij en

lambeij)) zie ru&STw

W~Q (&l \ zie <H
L
n *&)(&i~j)gt>ji(}p/i\\

Qt
<

r$-Cr^ en (

&cc\
(cn^ namen van insekten, die

Cq <nj

schade toebrengen aan het pare gewas. Rg. K.

Verg. (cmirvmrnntnsnuHig^
CO

a •>

C*XA
Cri^

orrS^N zva. (cirdiOAjdJijjw

ar\Jl(jEJ)\ zie <mti7nisnji\\

(nJl2^ SB
'
gat

'
kuiL — «™»^ een gat,

kuil, gaten of kuilen maken, bv. voor de

boomen, die men toil planten.

«2 2 (&l 2 \ SB. njst (Man), gaar gemaakt door

ze met toevoeging van een weinig water

in een bamboezen koker te doen, welke

laatste vervolgens in het vuur wordt

gezet. —- «7igp«Tm rijst zoo gaar maken;

leumeung maken. *™^^n volg. sommi-

gen zva. gp^??\ maar dan geen ketan rijst;

volgens anderen benaming van in een pisang-

blad gewikkelde en zoo gekookte rijst

{geen ketan). — Die rijst dan (ti&aStoo

£3 crn
JI

N 8- onvertaalbaar redewoord voor &at

(Vfidvijjw — Bv. ^crn^aS2(U2(uj^\ slik het

maar in. — iWmz&i/jcn (^Lcrrui\ hetz.

Q
arm am \\ — cm ru cm \ SB. wat meer is

;
ja

zelts; 00k.— Verg. wdjidrn/js en ^Jiru^w

(M(rj<~nttm<rLimi(uji(Hyi\ slapen, liggen te slapen

even zoo lekker als te huis op het matje
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en terwijl het slapenstijd is, van iemand,

die bv. buiten aan het werk zijnde door den

slaap werd overmeesterd. — <w» tun aw rut am mm an/j \

net zooveel en zoo smakelijk eten, als

ware het nu de tijd voor het maal, van

iemand, die ging zitten eten, niet om zijn maal

te gebruiken maar eenvoudig om wat te eten,

Ook: als gast ergens zijnde, zonder zich te

geneeren, even zooveel eten als of men

t'huis is.

arm am \ SB. zangwijze, tembangwijze ; me-

lodie. (Skr. lagoe, ligt, niet zwaar; pro-

sodisch kort; enz. Jav. WdbJc.) — Verg.

MiKtHiyiw

(VI am \ SB. uitgestrekt, ruim, breed, bv. van

een sawah, een kebon, enz.— (uiazYamtm\ de

geheele uitgestrektheid van iets.— Gebezigd

o

beteekent prams op groote schaal, in 't groot.

OfXJI am \\ — nruirvjcrris SB. hoofdpersoon, leider,

hoofd; de held, hoofdpersoon vanhetfeest,

bv. het besnijdenisfeest, in dat geval het

kind; ook het voornaamste bestanddeel,

bv, van een maal, de ^*o?«^?\n En als een

in de spraakkunst gebezigde benaming : het

hoofdwoord.

QTI arm <Y) am \ meikever, mehlontha vulgaris.

Jig .)— rrj ru trj am <k) mi \ naam van een kever,

een iceinig grooter als de (r^rLinrt(m\ en die

gegeten wordt.

Cnjj am 2 (TV! am 2P\ ook mcmcrrlcrnamjis of

njiamarnamnmfj\ SB. zonder werk loopen.

arm am (HI \ (Skr . alagna, onverbonden, on-

vereenigd, onaangehecht. Jav. Wdbk.) —

an mi am <m \ zonder *r> '-h v> tun aryi en zonder

oji (tji an atajis van een letter.

arm am frfiw — anrSiamSu SB. alles kwijt

zijn, bv. door te zijn bestolen of door ver-

liezen in den handel; een bedorven man

zijn ; en in antwoord op een vraag of ver-

zoek om iets: niets van dien aard bezitten.

Q
(ITU) am 2 (HI \ naam van een heester. Be bladena

worden tot geneeskundige doeleinden gebezigd

en ook als weermiddel tegen de toko, de klan-

der. — Jav. ^rnaS\ (Vitex trifolia en vitex

negundo. Skr. nirgoendi, Negundo heester.

Prof Kern. Jav. Wdbk.)

arm am \\ — xnruam\ SB. een paard berijden

zonder zadel 0/dekkleed; ook, met «3><rvi<rn

er nevens: zonder zadel of dekkleed, van

het berijden van een paard.

arm om \ SB. uitvallen, aan 't uitvallen zijn,
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(viomw Rg, K.)~ aa<via&cm

a s Q /

van een bloem. (In het Buitenzorgsche zva.

a /
<HTiam\ zie (wi(Ut(K~n/j\\

QR~ft CYY1 W — in rut am \ /, zva. rut g i:;> mi oji aryt \

maar sleckts van goed of goederen, bv. van

iemands kleeren, van de koffij in zeJcer pah-

huis, enz.— //. [in het Buitenz. van iemands

vallen: in de voile lengte. K.)

<n (TU) en am \ Boll, legger; SB. groot vat,

groote ton, bijv. een teerton. — Ferg. (isn(uh\

en (uioji^w

<nJI2 crr)2\ SB. ruim, niet sluitend, ook wet

voor te wijd van een ring, een hoed enz.;

ruim, ruim zitten, bv. van een baadje.

Voorts: niet stevig of niet vast zitten,

bv. van de kurk in een Jlesch, omdat die kurk

te dun is, even zoo van de in een opening

gestohen houten pen; enz.

KH on (KYI
[j \ Jclanknabootsend woord voor het

geluid in de heel bij drinken: klok; voorts

SB. slok, teug; en redewoord voor St^^w

Bv. gp^^^N of ^™*--<&^^n

Maar og^crotfo^ gevolgd door a§/wi^x

zva. gulzig, in groote hoeveelheid, Bv,

(3-^xm(^^(isrt(un(Ka(H^(itng^(isn\ m (crcrri ten c^

a

jJ3(W2 (HUji \ SB. met een holte, inge-

deukt, uitgehold; holte; ook zak, van een

biljart. Mo^f)77?m^\ zie oji<uifKm<rug\ bij

vmrhigw — (inKi<rm(Kn!Hi,]\ iets voorzien van

een ^amg^njjx of zoo maken dat het is

oDianigiKTyiw

enj) 2 cm 2 (HYJfj \\ — o,m ?(m?^N SB. van een

paard, buffet, geit enz.: den kop steken in

een wadah, van daar <ci.ri,i2crm<Kn>an\ drinken

uit (<i'j)(Hi\ een wadah, bv. een gentong, van

zoo n dier . — fTuamihaigcrmitfn/i\ achtereen-
or\j <-/(

volgens den kop steken in de verschil-

lende wadah's, die ergens staan, bv. van een

paard; en van een reiger: al voortwande-

lend, den snavel steken in de verschillende

plassen, kuiltjes en derg. ergens, bijv. op

071 2 cm 2 OSY)fj\ zva. ctitasii^s — o«ai<£?i

*n>wp een vogel of vogels met gom, hars

of derg. vangen.

(njfcrn<7ii/i\\^a7i^crncrnV SB. openhan-

gen, van het baadje; ook open, van een rij-

tuig.— (C1(nj,a
!X

lc
^l

2a
2Jl^ fot baadje open-

maken, zoodat het openhangt; een rijtuig

openmaken, open doen, hetzij door de kap

neer te doen, hetzij als het een tentwagen is,

door de leeren wanden op te rollen.
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arm cm (WJ \ SB. vuil, smerig, van het lijf

ook van de kleeren.— Mcm(iJt(im(£)2\ hetz.

en gebr. in het Bandoengsche, maar slechts

van menschen . — In het Buitenzorgsche wordt

>rwam<vois slechts gebezigd van de kleeren.

OS7 2 cm 2&J12 OSY) n \ SB. zich in beweging

stellen, opmarcberen, van een groot aantal

personen, bijv. van hen, die aangewezen zijn

o o
te (Biiucrnjiw — Als ^12 cm 2 dj) 2 nsrtji on-

middelijk gevolgd wordt door dmnioTnnicma^p

aznahntvnyi* of derg. is het daarvan het rede-

woord en niet altijd te vertalen.

arm 2 cm 2 Q£\ 2 \ SB. beul, scherpregter

(Port, algoz).

arm am QJUI n \ /. SB. van een slang: zich regt

in de lengte uitstrekken. K. Verg. <ki<e,i3\

(Verb, en Bijv. voor bladz. 350).— (In het

Buitenz . asnz(i^c-,»£ncmaAJin\ zva . asminc-^asn

vi^is van een lichaamsdeel, zooals bijv. een

been of een vinger. Rg. K.)— «sn^*nor)<M^\

nog geen voet gezet hebben uit bv. het

kantoor. — (^ifrwcmMAcmaju/js gedurende een

zeher tijdsverloop of van af zelcer tijdstvp

ergens niet van daan komen, bv. niet uit

de keuken, als er een feest zal worden ge-

geven. — i^2^c^amnrn^Mnm(uu^\ maar in-

eengekronkeld blijven liggen, en niet weg-

kruipen, van een slang. II. m mi cm «,w^\

SB. geen baadje aan hebben.

arm cm cm2 cm 2 cm an^*™™™?™?™^
O Q O aam cm cm cm cm n\ en ^o^™™™^ z%e

o O
<i cm % ru arm q\\

OrVt cm Cm 2 cm 2 cm fl\of^cmcm2cm2crnjis

SB. van een reiger .• voortstappende, den

hals al op en neer bewegend, om zich

heen kijken op den grond, bv. op desawah
y

naar iets van zijn gading ; en van eenpaard:

den kop of den hals herhaaldelijk uitste-

kende, rondkijken ergens, bv. in de schuur,

waar het voor stoat; voorts fig. maar zeer

plat, van menschen: komen gluren ergens.—

Verg. asn (&i ~ji asn (E>i^jig\ bij asn ceji^iz w

ajarm 01 cm am n\ zva. ^vr^w

(norm (mi n\ SB. boordevol, bv. van een tarn-

pajan . — nrin/ivmc^iSntn^ hetz .— en hierin

ri(rLi(cniji\ redewoord om het tot aan den

rand toe te beteehenen.

(Vi (E7)
j
\ 1. SB. asch. — <&m<cn\ aschwater.

mttniaAJitKntmtimtmamiHis tot het laatste stllk

toe weg, van iemands goed. — II. SB.

(Hrivyam^ en gewoonlijk <twan(cn^\ zinken,van

een vaartuig, 00k van een sasakkambang

\
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OZ]Ql(im\ SB. iemand, die al de gods-

dienstige verrigtingen stipt observeert,

geene daarvan verzuimt, en voorts te huis

is in de hal agama. Verg. **(&* — <fy*l™

<ciffs wd voor dorpspriester. — Verg.

(nJ)2KM\ ZVd. rj-ntuw — ruirvnvni\ ZVa

.

mtq-ntLU* — xnrutxm^^M^^ zva .
MVj-naAj,

(3^MJI*
(C)n^^l^n^1^lr>l^n^ zva. ^nrf-n ^u

tt\A WW P N S. Aj:S,w^ B. (van een aanzienlij:ke)

vallen, omvallen, op den grond vallen,

als men stmt of loopt. — mx*^*™^ SB -

voor anker komen. — xmruicr^s ankeren

(Mai. berlaboeh, geankerd zijn).— i-irux^

Agj^r zich op den grond laten vallen

of werpen, van iemand die loopt of staat.

CO) (Cn P \ SB. plaats of plek waar zich iemand

of iets bevindt; plaats waar lets staat in een

boelc ; passage, periode in een verhaal, brief

of derg.; positie, geval, toaarin iemand zich

bevindt. — ai^M^r zva. ^^ —

VKwem^ zva. gp^?* — «p»fflS«"»x op

deze plek. — <og^™r hetgeen iemand,

wiens taal men niet verstaat, zegt, opmaken

nit zijjn gebaren. — ™g^gp»^ ook op de

gis, op goed geluk, van gaan of loopen in

het donker.

cnJI (V7) (HI
f/

\ naam van een boom, waarvan het

hout gebezigd wordt voor huis- en brugbouw,

zoo'mde voor schijfwielen Vitex pubescens

.

—

(Rg. Vitex leucoxglon).

cnji cam an orui rn ozn \ zie ^n^xmw

OS7 KM \ SB. gauw versleten, in een uitdrukking

zooals deze: als ge. die kleeren dag in dag uit

draagt, dan zijn ze gauw versleten.- g^-o^x

het einde van de groote vast en, benaming

van den dag, waarop die omstandigheid wordt

gevierd, zoomede benaming van den \0en dag

van de maand -n^rWp insgelijks een feestdag

en ook ivel .nimm^iiu^N genoemd.

cm(urt\ SB. vernield, verwoest; smelten,

gesmolten van een metaal, ook van een koekje

Javaansche suiker ; verg. g^^p Voorts

:

zwaar beleedigd, een en al wond, van een

lichaamsdeel, bv. van het gelaat, door het

steken van bijen. — ogp^ een metaal of

een metalen voorwerp smelten. — og^

(^™^n is een uitdrukking voor: ngawoela

tot den laatsten ademtogt.

azn\ SB. afgeloopen, verstreken, bv. van

i
de idah, van het oogsten, enz.
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s
ay arm vj tun \ SB. tot den rand toe gevuld,

boordevol, overloopend vol, overloopend.

m,*77)T^ l777N fojZm en vm fa menschenergens:

ruim voorzien zijn van water.

g£
tun tHTJj \ SB. vlakte; vlak land, in tegen-

stelling met hergland; ook naam van een af-

deeling van de Residentie Bantam (^^^).

g£ tun 2 (HlHJi \x _ ^™ ?^r (mvd8v% ^u

gp»*.*fw^ en *rn ny^u^vji^ zeer pfaj WQr

i:i(unun(hTJi en •i-rn^iun.tnrichn/iw

arui2 tun
(KYIJI \ een soort lange radijs.

tmtuntisnjj\ zie 6M^^ S Q^ ? ^ m ^
M g^r>, vy tin , any , zie onder^£ ^ ___ }n

*- n
4l**yi

s ook zm
- ^y^w zie dat

*>vj

(TUj tun \ naam van een aalsoort, die zich in

rivieren ophoudt. Ferg. *3 ?™„r m

iruMjinsn/iw

tnJ12tuh\ Mai. loebang; SB. gat, kuil.

^2 tun 2 asnji \ SB. van de vruchten aan een

boom: overvloedig zijn; in groot aantal

zitten of hangen, zoodat de boom volzit of

volhangt. — >l7^™ ? *st^ n mvdsv . (met be-

trekhing tot meer dan een boom).

(rjtnji(un2asnji^ sb. .3^^,^^^^,

«sw<^n van iemand of iets: uit armoe ge-

nomen worden; genomen worden, goed

of voldoende geacht worden door iemand,

omdat deze bij een under niet teregt kon of

net hoofd stiet.

Voorts knoopsgat. Verg . ti<ruw^ ._ 1<CI

«**«*> n een jas of baadje voorzien van

knoopsgaten.

(Kl\ SB. onvertaalbaar redewoord voor *>?*»?

/V
>7 '^^7 N tn °ok voor MMivi.viKnMji*

g^§M:7^r als blind en dol; als 't ware

willens blind; buitensporig; de maat te

buiten gaande; buitensporig veel, bui-

tensporig streng, buitensporig hard; enz.

W)2\ I. een pantoenwoord voor 6^crm^pjm

rjtLn^c,^ X. (Long, a cage— word made use

of in Pantum. Rg.) — II. .Lutln^im^

benaming van een soort van geesten, die er

vermaak in scheppen iemand in zekere gevallen

zijn pare, rijst of geld afhandig te maken.

tnj)tisntMj\ SB. schuw, bevreesd voor den

mensch; niet mak, zoodat men hefc niet

in handen kan krijgen, van een dier ; en

van iemand: het schuwen te komen ergens.

Verg. cmn^Mnw

«2 2 (*J7 \ SB. »3^?(w> n benaming van het regen-
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water, hetzij dat bet op den grond staan

blijft, hetzij dat het langs den grond weer

wegstroom t.— -i;i th un oji (pu (hh (a iHTji \ van een

plek ergens : onderstaan, volstaan met

regenwater. — Verg. bij mniw

(YU) (KYI \ SB. zeldzaam, heel zeldzaam, niet

dikwijls voorkomen, een rariteit zijn.

(YU) (KYI 9 \ zva . on rCi tm % \\ uti nil hoi q en vn tu

un ^ <Lii (h it \ zva. -vn on ru kti q \ en m <n 1 1*? kii
q

tii!hr)i\ iyrnruihn^ ZVa . hiirriruhn^w

rtSl cn (KH P \ SB. slank, dun van middel.

«/

cn (YU) (KYI o \ SB. schrede, stap.— monrtrun^

voorschrijden, voortgaan, gaan.— wn rCi

mi $ in wji \ over iemand of lets heenstappen,

heenspringen of heenreiken.— (mioniuitm^

over iemand of lets heen, er overheen, hetzij

gestapt, hetzij gesprongen ofgereikt.— rjru

<n.n.iun^{L7ia-n/t\ het gedeelte, dat men liet en

waar men overheen stapt, in een pager,

waarin men, door er bovenaan een stuk

uit te nemen, een doorgang maakte;

(dorpel, drempel. K.) onrurnrhKhrn^/niru^

kunstterm van een kind dat ongeveer 1 1 niaan-

den oud is: beginnen te loopen.

(YU)2((K7)\\ — rui<nji2<tHh\ SB. tusschen-

ruimte, ledige of opene ruimte bv. tm-

schen twee stoelen, die naast elkaar werden

geplaatst, voorts tusschen de rijen van een

aanplant, enz.

(Tj (YU) (ri (KYl OSY)J} \ SB. klevend, kleverig.

—

tz on
rerg. (!<» ,oi -twiw

(YU) (KYI rt_/?yy \ naam van een pahnsoort. Rg.

(YU) (KYI OS) (I \ SB. digt, gesloten, van een boek,

van bedgordijnen of derg. ook wel van een

i rr n O Q» n
aeUT. Verg . £? khii Xj7>

/j
\\ — - xi n i kti mi 2 cton

\

iets bv. een boek of bedgordijnen digtdoen,

sluiten.

(YU) (KYI \ zie igrgiOt^s en TL/^>isn^\\

Qc *< a a 7
(YU) (KY) v\ — uininh\ zva. mnnjvj\ maar bep.

in een kring; ook iets omkransen, bv. met

bloemen . — Mnt»Mihh\ zie bij un^uiMi^w

(YU) &ji\\— .h-nrCio^i\ SB. de perken te buiten

gaande, van iemands spreken of praten; ook

toch maar in een vaart voortrennen, terwijl

het wild reeds zijwaarts afsloeg, van een

hond, die het dreef. Verg. bij ruo^w

(YU) (Yl (W) W ru iru
ay

<ki \ zie ^^{j|j^

(YU) (Tf (9J1 \ SB. doodzwak; geheel uitgeput.

(YU)OJ)\ SB. van de zon: zva. ^irrm^w

anuj faj)\\ — o.n|M\ SB. lang uit neerliggen

van vermoeidheid of kraohteloosheid. — Verg,

KIOK ? iTVi t . (L711KgMt<Ut?\ en <i77^^«./|(K7l^^\
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a(UI(UI\ [a\j)r\jiaj\\ modsv.) zie ^"n*^ en (en

a . X Q*o asm ,1 w — it? i ij ajt
t

(rfn z ann \ zie ^n ti <k\j) w —

^r??iy^ (/^rL7*o?^\ of (inrhi(n^()^i(iJinj(tnyi\ zva.

S a . / n * /'
<?:r; nsri <~n ik\ ap <ni 9<nji w <nji njj -n aan \ of (ru irui a~i

-r)(*njl\ iets wat werd afgelegd of niet

meer wordt gebruikt, door een voornaam

persoon, niet altijd juist omdat het verdeten

IS . Verg . (C) -n astiji w — rijm -n (Hi Jj (ih <rm\

door een aanzienlijke afgelegde kleeren

,

makende een gewaad.

<YI arm Ofj GhJI \ titel van een thans afgeschaft

beambte .

«< a
arm (Kl (LSI fl \ B. voor Miy Reg. Tj. maar

volgens anderen wel eens als B. voor mn

<~n? cm Minn w

arm gk/I (Ml fl \\ — njrv)(t^)(hnjj\ SB. op handen

en voeten rondkruipen of voortkruipen,

bv. van een gewonde of van een hindje.

Q«/ C_^ q„ o O o Q- O
QUI (Ml CEJI fl \ (tn .tu&ji (&i 2 aon \ en <ro <n;i (rdidji tvy} \

zie

arm (Ml cm fl\ SB. <r£i(&cr^6^ii<uv\ beginnen

er goed uit te zien, wat vleesch op het

lijf krijgen, gezegd van een dier zooals een

paard ; VOOVts tnJim am ^i mi (rjihii om pi (Hi \ van

iemand: beginnen wat in de plunje te

komen, zoodat hij niet meer met gescheurde

kleeren loopt. — (nucS}amjj\ in het Buiten-

zorgsche zva. nmpi\ van ^jjotx^iow Eg. K.)

0TUIQ>JI\\ (iliojim (p\ of riiMMaparuajnaniwi

*™^\ of Wel aiAMMipfcntniLmwmniafri/is als

uitvloeisel van een hoovaardig karakter of

het niet willende verliezen, dingen zeggen

die ongepast of kwetsend zijn, of wel

maar zeggen wat voor den mond komt;

ook veel praats hebben, bluffen, groot-

spreken. Verg. bij ivi^iw

o/j arm ori arui \ SB. achteloos en onversehillig;

onwillig*; door zorgeloosheid of onacht-

zaamheid nalatig, als iets icerd bevolen of

gezegd te doen. — Verg. ru(vi\ en »l;?^ow

arm arui ajui 2 (*JI ~z&2 (Ki n \ SB. mtgehon-

gerd, erg hongeren.— «ji c~ ^ rvi tru oaji ? oji ^j?

aa/l\ van honger sterven, van honger ge-

storven

.

arui arui ceji fj\ zva. ^K^jrujw

arm arm \\ — (Ln^trC^ SB. gaan kijken ergens

bv, naar de sawah, om te zien hoe het er

mee gesteld is; ergens de ronde doen, bv.

op een erf; iets rond gaan, om zich op de

hoogte te stellen van den toestand waarin

het zich bevindt.

<W<xh<lZI (HIfl \ zie j^\
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acy am o\ (uiahcrn^\ ilv vi iham % \ ook maar zeld-

zaam 6-zA.tuah(mq\ B. of BL. in opschriften

van brieven: ergem resideren of gezeteld

Zljn^ (Uiahamq ook 2Va. <Kn.tuamq\ of <xn

(ui aAjj.(hn9ft am ^ \ aan. — (aham$\ Jav . iets

daar men op zit.)

QZJ 3 om 2 P W — xnahicrUd^ SB. kunstterm

voor het een begin maken of het openen

van een besnijdenisfeest, of wel afvijlen van

de tandtn- of' huwelijksftest (^^(lmG^^Vx

a*, Q
OTLTI crn 0\ zie ccichi\ (hj)»d)\ hj) ru mi

/j \ en maM

ow/l^ ZOOmede bij ahamqw— <n.tiLiam%

ru <m
f
nh& --n g \ van een aanzienlijke: binnen-

gaan, het huis binnentreden.

—

-luam^am

/ . ... x
•f i ^ ) n (ktji \ zie oi] am i&i ~i w

W] am ?\ SB. eerzaam, zedig, ingetogen;

stil of rustig zijn werk doen en niet veel

beweging maken; een vijand zijn van

OStentatie. — •njarn^asn.isriiuri^ of njarnqxsn

asn iuw) (Ki dJ) qthj) cHn 2 >un (hm ar.n dot un /ri i:n q \ spreekw.

voor: eerzaam of deugdzaam zijn slechts

voor het oog, en niet in de werkelijkheid.

<rui am (Kin \ of aucnugM,^ SB. vaste klant;

vaste leverancier. — a\.i.iu am praams een

. vaste kooper (leverancier) worden bij (van)

arm am \ I. SB. bidhuisje, bidkapel. In de

!tdam\ tvorden ook wel gasten gehuisvest

en het godsdienstonderwijs gegeven. Verg .

^nue^ai^w — II. aji.ru ctn\ SB. I. plank,

van een boekenkast of hoehnrak ; 2. het

smalle balkje of derg. dat wel aangebragt

is in de breedte langs den wand in een

huis, in dier voege dat het ongeveer een

handbreedte van dien wand is verwijderd. —

Men gebruikt het ah plank om het een of

ander op te zetten of op te leggen; voorwerpen

als *-.n t vm t <*cn 9 \ en derg. plaatst men tusschen

2vand en balkje.

" Q^
-isOU) am \ SB. schorpioen. — virucm\ op den

buik liggen, met het hoofd opgeheven,

zooals bijv. hi] ligt, die een ivatvatjan ligt

te lezen .
— n.i r^ian^Khn^ liggen als een

langgir. njru^ruirLinn-riihn^ tianuun^i

e~fa;nah\ spreekw. die een moedtr wel bezigt

tot haar kind, dat op den buik op den grond

ligt en dat zij wil doen opstaan.

ariJl2am\ Mai. zva. rtntncrnw

MJI 2 QT) am \ SB. los, loszitten, bv. van een

ergens ingeslagen spijker, van het handvat

van een instrument of stuk gereedschap

;
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arm am <ry) \ SB. de bloesem, ook de vrucht-

tros van den kawoeng.

ClfU) OrO (HI! ft W I. vnrv) am (ten (m/j >, zva . xn uTj (tm

^n oaji \ II.— II. <ru am turn aa/^s zie (i^idJjtn im^ w
|

i

**
i

OS7 am a*n/j\\ — *^™^n &B. met het
:

hoofd achterover; het hoofd achterover

buigen

.

(tTf cm frOl fl\ een verouderdwoord,zva. ahrnMiqw

K. — volg. anderen zva. ik nh\m.z mi <un ^im)

ahrn urn q w

arm am aj chtj am 2 (kw n\ zie 9|.Jij(mi^\\

en arm am 2 (hyj 1 w — (o^.ii»fr)i?^|\ #i?. ??aw

^w vaartuig : overhalen; met een boord

den waterspiegel naderen, beroeren of

onder water gaan. — vr/or?^*™™?*.;^

hetz. en wel om en om met de boorden

;

schommelen, ook van een emmer, die aan

een touw hangt, enz.

0TL1 am (Ml
fl\

SB. lange ijzeren roe, dikwijls

gebrnikt als breekijzer, bv. om hel nietsel-

werk van een liuis dat afgebroken wordl uit

elkaar te breken of om, by het maJcen of

herstellen van een weg, de hluiten aarde fijn

te slaan; enz.

arm am \ SB. onveranderlijk dezelfde, stand

-

houdend, standhouden ; ook, maar als Java-

nismen en niet algemeen verstaan: onsterflijk

en eeirwig.

arm am%\ SB. hoogte van verdieping van

een gebouw, gerekend van den vloer tot aan

de (Cnkn(Uit>nji\ ; ook boogte van de para. —

Verg . «m op w

en arm fl^72P\ SB. onbelast en onbeladen

;

zonder iets bij zich, bv. met betrekking tot

wapens, of wel tot buit, tot reisgeld, enz.;

ook: platzak, platzak zijn van een jager ; en

met leege handen, bv. van iemand die uit-

gezonden werd om iets te halen, maar het niet

meebrengt ; eindelijk nog: geen vrouw te

zijnen laste hebben, ongetrouwd zijn; in

dezen zin nl. ongetrouwd zijn, ook van een

vrouw.

arm Cd 2 (Hi fj \ kio.~ •«-? iuvii(uii(m/i\ SB. koe-

peltje, bv. in een tuin . — Verg. m asriam

ixjjl \ bij oji tun ^ ZOOmede xm im (Hiiw

"
' o o

(CI 0/1 001 (HI fl \ en Kiah"!Wm ,] \ zva. a^ucm^A?

m/j\\ en rrt i <ut asnjfw — Maar op ru z (mahtrj <&

a
(KTJI N zva. np rw ^M ** > ^

K?I2 001 2 (HI n \ S. cui ith x"i (ktji^ B. hand, arm;

SB. arm of mouw van een kleedingstuk

;

arm van een stoel, ook soms voor voorpoot

van een viervoetig dier. — xhifatthTKUj^ ka-
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woengboom-stengel, daar het sap uitgetapt

wordt. — aJiul'tin?iirinp voorpoot zonder

het ondereind, van eeu viervoetig dier.

" ^"^ cY
021 001 \ /. Miah-mw SB. bezwijmd, bewus-

teloos; bezwijmen, in zwijm vallen. --

/ r * CY , % fy
11. <r^«Ji\ zva. tt7t?(Uiiiufl\\ — i:i ;noTiw)|\

zva. tni mn ?. aji 2 iiti (hi/1 w

(TV) 2 (101 2 (HYlfj \\ — anJra/^^ ##. gaan

kijken naar iemand of iets, om be weten te

komen hoe het met hem of er mee gelegen

is. — Verg . vjmnus waar dat m rum icy \

heeft ah B. of eenvoudig als mooijer woord.—

in 7 1. ; 7i*; ? i 1 1 hti
,i

\ ?nvdsv . 1112 nui 2 in 2tw/)\

zm. i7)ru2i7i?hn^ en op kondschap uit-

gaan.— iu m^hg uukvji\ gluren, zoekende

of onderzoekende blikken werpen naar lets,

in lets, enz. — Verg. i^n^i ^i^ilii^nw

(njKtnasnjj\ SB. het uitspansel; het he-

melgewelf. — ru ,rut° any^ verhemelte
;

ook hemel van eeu ledikant, en plafond.

Verg . au^tiuiMiw— m hi*li£i<i,iiji\ van lets, hv.

van een rijstkorrel: zich gehecht hebben,

kleven aan het verhemelte.

<

p0 2(VT) OSY) fj \ SB. verdwijnen ; verloren gaan;

m onbruik raken ; afdrijven, van regen,

wegdrijven, van regenwolhen . — xn ah? t8i xmj^\

zich weg maken, zich uit het gezigt

spoeden .— inzhga-iasmmjjs iets doen ver-

dwijnen of verloren gaan, doen ophouden

te bestaan, vernietigen; iemands germed

buigen
.
— tun^& ,wi^ n iets kwijtraken

of kwijtgeraakt zijn; het verlies lijden of

komen te lijden van iets of v<m iemand, bv.

van eeu kind, dat icerd gestolen; en van een

rijk of land: in den toestand zijn geraakt,

dat, bv. deugd en braafheid er uit zijn

geweken. — ^* '^ '£".* ^3T verliezen, kwijt-

raken. ^2'iht(i7iiJi2(hn'j\ ook *m 2m 1712 *hz

i7i(is)i2*nfi\ iets hebben verloren of zijn

kwijtgeraakt. — inaht&^tan/fs van iets

:

telkens of bij herhaling zoek raken.

OS7 001 (M 001 (Ml fj \ zie «h Pukj^^

«/ Q
(jOJ (101 (Ml fj \\ — m ih <ci /^ i

\ ook ihm £i Sf m/j \

SB. biddend, smeekend, van iemands spreken;

en van iemands smeeken of jammeren: erbar-

melijk. i m^iahdTiaJi iu}(kt/)\ zva. nh«Z)(M

<cim]\ ook op kermenden toon, getuigende

van hartzeer of verdriet.

001 001 (Ml fj \ SB. mv achtend en uit de hoogte;

o
hoovaardig. — Verg. mi <?rrh iti mtjj \ en a
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(Ul\ J. zie j«l?n\ — II. een voorvoegsel.

Zie de gramm.

(LH\ een voorvoegsel. Zie de gramm.

(U) 2 P (ISY) \ z&£ tin 2 turn \i

(n (Ul 9 (Tj (U1 \\ — ^(ei^(u)\ SB. van een Jiond:

met het achterste schuren o^r den grond,

over een mat of derg. Grond of mat ^rjiu^

rn^niannw — Voorts van menschen : na een

outlasting, zich den aars reinigen met iets

anders als water hv. met steentjes, zand of

dergetijke; ook wel door met dat deel te

schuren over een groottn sleen, een tah enz.

Zoo tniEi^niutKnicnam en Ook «]o ? <rj tui (kyi an

tm nsn w Het geen men bezigt aAntrjcu^iwri

(honw — Verg. (nwtnwtiJUMnji^ enJav. Wdbk.

J)ij on cuim (Wb

OJI 2 P (Ul 2 \ SB. de kolf van een geweer of

pistool.

OJI 90J1 (TUI n\\ — (unajicruj\ SB. grazen,

weiden, afgrazen, afeten, van een bufel,

rund enz.— Verg. ntutru^w

(UI%90JI%(nJI
fl\

SB. onmagtig andermaal

te gehoorzamen aan den last of andermaal

te voldoen aan den eisch; onmagtig zijn,

onmagtig zich verklaren; ook, met arm

ki ^igfojiinji »T7o (isrt!Hi(Hi\ er nevens : op ; nie

t

meer sterk genoeg voor den dienst.

Volg . K. iEid^(U2tu/i\ en .*.??«-<??.tl»^\ lietz.

en gebr . in het Buitenzorgsche . — Snt

Qz^iajii^djizaujis maar weer moeten; met

alle geweld toch maar weer moeten.

) 2 (3 <£fts2 (ISYI /) \ SB. benammg van de tn«j)(ih\

al ze stroop geworden is. Zie ook onder

iKn 2 ctli 2 asnji en xit-n^ — m 23^*^ astrs Of tui 1

(3^t (L?n\ ook om <rvi or)W\ of'

<ni rw >*J>\ de StrOO-

perige vloeistof, de stroop waaruit de sin-

ker werd verkregen ; ook ben. voor de Hol-

landsche keukenstroop

.

(UI2<§ ~&s2 (hfl ft W— QibSXi^Jnanfts zva. (oirvi\

iemand halen, doen komen.

(Ut 2 (3 <^& 2 \ naam van een boom; van het hout

tvorden bogen, wandelstokken ; ook stijlen en

derg. gemaakt.— Ook (naam van een groente.

K.) en buiten de Preanger zva. ^w^V,\

OJI (V7i P \ ax (cr\^ zie <ui «' ? ^

OJI tun asr)n\ SB. bitter; ook de drank van

dien naam.— <unu<ima!nji\ het bittere; pff*

leed; moeijelijkheden.— ^^lojiajinrnasn^
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)

titiNi^hj ge moet lief en leed zamen

deelen. \<ri;ii<iin*^\ hem bitter smaken.

Q
(Ul (EM (Vm fl \ naam van een vogelsoort, behoo-

reude tot de zoogenaamde rijstvogeltjes

.

(Ui (EH (W) /) W SB. .u 1 1 .i7n M j \ Renaming voor

een lekkernij van ui Cy met een weinig zout

en soms nog andere ingredienten, te zamen in

een blad gewikkeld en zoo ga%r gestoomd .
-

i-.i cm 3.1/1 \ wt'3 ov - een ei, vleesch of lets anders

in een blad gewikkeld, in de heete asch

braden .— ui vm ki/jG^im e -m j \ een zoo gaar-

gemaakt ei .-— is» ? if. i im iLi ? ti ?^ ^j] ^ spreekio.

ik heb er niets bij geprofiteerd of van

gekregen en ga^ slechts mee in het on-

geluk. Zoo zegt bv . de dief, die geen

aandeel kreeg van den buit en mede wordt

gevangen genomen. — Ook: mee gewerkt

hebben, maar niet, zooals dat met de

anderen het geval is, beloond worden.

—

a .") • a tt
if- 1 (i. n (i^) t> hn 2(mfl\ zie -^n ~r)\ II.

(UI (un (UI 2 \\ S. .Hinowf B. wantrou-

Wen VOeden. — «.»:»»,»,;»?> S. FiiTrnrnthnji^

B. ten aanzien van iemand of iets wantrou-

wen voeden of koesteren.

(UI (Ofl mrn (HI
fl

en *i«mti?rianji\ zie het voor-

gaande woord.

(UI tun (Ln (HI n\ SB. 't is niet te verwon-

deren; 't laat zich hooren; dat zal wel

waar wezen. — Verg . /.jw^uw

(UlCtppw -- vtM^jn m/i\ SB. in de gaten de

korrels doen, bij Jtetpoten met den pootstok.—

.• iij^iitnthnjis de korrels doen in de gaten.

(Ui (VI \ SB. van een tand of hies: bijtend pijn

doen, door het in aanraking komen met iets

dat zuur is; ook, met den meervdsv . hji rvi op \

er nevens, die ook van een persoon icordt

gebezigd: met huivering en angst of met

huivering en afgrijzen iets zien of aanzien.

(UI (tn (KYI ft \\ — (&t ,lj)^ii}\ SB. van bijen: iemand

of een dier met zijn velen aanvallen en

steken.- Verg. m uitKn^w

(UI dp (1ST) n \N -.... (^i^asnjj\ SB. iets, bv. een hour

uittrekken; lets trekken, terugtrekken uit

lets anders, waar men het heeft in gestohen,

bv. de hand uit de stopjlesch, waarin men ze

stak. - <*-* *p **> wji N mvdsv. (bij herh.)— ^ <p

bn£i(Mj}\ zich aan de knevels trekken; die

opstrijken. — mw <m <&> <m/i\ hetgeen, bij

*

het tot eundan's binden van de gesneden

pare van de Stengels wordt afgestroopt;

volg. sommigen ook hetgeen al dadelijk bij

het snijden, van den gesneden halm
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wordt verwijderd.— ^^^^n^^w^^^w^N

iemand die er bij ingesleept wordt o/mee

moet doen met iets, maar eigenlijk met

de zaak niets te maken heeft.— xmcmaji
* CO

iKnMapasii~m(ffi;iJiji\ spreekw . het duchten

meer dan het trekkenderwijze de hand

laten gaan langs een hinis, en dit voor:

het uitermate duchten.

OJI OZ) qui rj \ SB. hemelsblauw, blauw. Verg.

(Ul 2 tf-,\ zie (i-ievf vi \\

(t/l tf^PN fajinic^^ mvdsv.) S. ttjiyiunfp P. en

B. ui M M/f \ BL . ( aa<m tu y \ un ru \ en

*j) <li a^nj \ zijn deftige woorden ; w <r) <f.i
<rf
-n ihnjj

volg. Reg. Tj. ook BL.— Zie voorts onder

iv,nm r^ en cerg . >1 <&* .fc'Mfl \ mi t -*x ? ^ en

vH(in\\\ — dood, sterven, gestorven; de

dood ; SB. sterven, gestorven, van een dier:

voorts van een uurwerk: stilstaan, niet

loopen ; van ' een vuursteen : geen vonken

geven, als men dien met het staal slaat; en

ven den prijs van iets: niet meer rijzen

of dalen, vast.— (uic~
;̂

vi oshji \ in sommige

streken ook (Li^%tKnibn<uiasnjj\ /tenanting van

een wijze van sawah verpanden of in pand

geven, hetzij tot zekerheid van schuld hetzij

om aan geld te komen; t. w. voor iederjaar

dat hij, die de sawak voor een zeker getal jaren

in pand nam, het veld had^ toordt de som, die

de eigenaar van de sawah hem schuldig is, met

een zeker bedrag verminderd. Is zoo de geheek

schuld aangezuwerd dan keert de sawah tot den

eigenaar terug. Maar men bepaalt ook wel

dat de eigenaar ten alien tijde de sawah zal

kunnen lossen, en wel door terug betaling van

het bedrag dat nog oyiverrekend hle*>f. — V» rn
%

(uic-~^\ zijn dood vinden ergens. — ^ >>

uti^i^^ op sterven liggen.— **£-.% (unw^

S. M.ry.M^.(K7^ B. (een aanzienlijke) iemand

dooden ; SB . een dier dooden : ook het

einde van een tonw, waarmede men, bv. door

middel van omwinden^ iets aan iets anders

heeft verbonden^ vastmaken, bevestigen,

zoodat het, en daardoor het geheele touw,

blijft zitten .
— hikli^^^ikhi^ SB. (volg.

Reg. Tj. n<ti(8iu)~n\ als hoog woord in ge-

bruik) bezwijmd, bewusteloos, flauw, be-

ZWljmen . Verg . (im (than w— tnc~.^ un i itn.j

\

gezegd van God* zva. tie^^nixi^ een mensch

of een dier het leven ontnemen, doen ster-

ven .
— fjie—twm an (vi (isiin \ zie boven .

— (f>1

£-^r7?ffo*7<Kv^ zich van het ieven beroo-
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ven; ook zich zelf den strop om den hals

halen; zich willens en wetens in het on-

geluk storten ; en (het lichaam, het vleesch

dooden, can iemand die tapa doet. K.) —

;«.<# */£_:> n naam can het leesteeken // en

ran het teeken dat in Soendasch met Arabische

letters geschreven, den iuj.ie~.$\ vervangt.

en (U) OJj asn n\ of^(ui(Lui2nmji\ SB. verschrom-

pelen, verschrompeld, van te jong gekapte

bamboe, van onrijp gepluMe cruchten en can

den huid van oude menschen; van bloemen:

verwelken; voorts Jig, in elkaar krimpen,

zich kleinmaken van angst. Be mvdsv.

u rr^nnxj) (bnji of o 0^^)1112 tisu/j \ bezigt men

van iemands huid, nevens ^ l/j i^i^w Verg

.

o
(HTi tMlJI 2 U> II \N

(UI £-^ OJI ^ft (HI n \ zva . nn *fy/ *n yijjj

w

0/1 (U) £^(hJ} fj \ naam van het teeken voor de

oe-klank (*\ in Soendasch geschreven met

Arabische karalders. — jS^o^t^n voor-

zien van dat teeken.

(Ui OJf (hJt n \\ — k i l? ,0 (ka \ of m (ta vi %j) (kj \ zie

onder um w

(UI 2 (U) (Ml
ff
\ SB . beroofd , ontbloot, kwijt.

11/1 g x3>MF™ ¥\ Mijpjtftvn&i^ beroofd van have

en dak (door brand.)- <L??;orM(j^ft»o»o^

beroofd van kinderen, van een vrouw
,

wier kinderen alle dood zijn of werden ge-

stolen . — Spreekw . : •& <wf<w> m ru/iik 1 am cun nrt

v)iki?\ (3-^t.^n ia (ui ru \ ui 2 ;iy oji i,n (hi in c~ \ am
CJ i<- ^Vi G.)

11 \ SB. het benedenste gedeelte van een

boom, van een riet en can een plant; de

voet . Verg . ^ ? «'-i ? w •— -i i m am ui thn/f \ het

onderste gedeelte, dat van een boom,

waarvan men bv. een balk wil kappen, wordt

afgenomen, niaar dot daarom nog niet voor

onder doeleinden ook onbrnikbaar is; het

dergelijke gedeelte van een bamboe.— Verg.

) ighh? (112 f^i (hfhn en (L12 (iJi2(isii2 azi(hi/)\\ — ui tun

?i(ti\ dij, bil.

(UI 2 (MY) 2 \ S. njhruMji\ P. .n.nru\ B. m^ii^njf^

B. of BL. niet denken aan iemand of

iets; vergeten; zich vergeten, he'geen

men verschuldigd is vergeten tegenover

iemand; het bewustzijn verliezen.— (uigmm

m(Hyi\ SB. vergeetachtig.— fL/?i7?a^7???j>/KT^N

SB. zoo maar, alles en alien vergetende;

ligtvaardig.— !unki2(ui?(Lm2Cui2!Lm2\ S. vnitnt

n ; rSi n 1 rui \ B . (van een aanz
.
) zonder op-

houden denken ook zonder ophouden van

denken aan iem. of iets. — n^nug



"j'-yw 532

vm/u)CHTji\ S. <un aui <uiji\ P. rvi,rhi\ B. verge-

ten; het vergeten zijn.

a
-7j

<LOl (tnJ^ — Ti^c?™^ SS.de wadah,

in den vorm van een kleine saoeng,

waarin de offergaven voor Nji Sri wor-

den gelegd of geplaatst, en die op de plek

waar men wil heginnen te snijden wordt

neergezet, namt een in den grond gestoken

sawah staan, totdat de aren henoodigd voor

i

de indoeng of indoeng en bapa zijn gesneden, \

j

dan brengt men dien naar de saoeng en wordt

de inhoud, nn ^j^?^*^*^^ genoemd.

genuttigd.

a
(Ul (UY) (*J) \ eigenn. en wel ander naam van de

godin, gemeenlijk Sri genoemd.

(U) 2 (UY) 2\ of dJit%<um\ SB. sterk en wrang

van smaak. — Verg . ^X^j^n en ^ngasnw

(Ul OJ (Lm (HH \ Jav . list om te misleiden of

te bedriegen. Verg. Siojhuliw

(Ul CUT) asrj\ fajinmns^x Rg.) SB. wees; ou-

derloos

.

(Ul QJYj arm n\ SB. stokje of bamboesje, waar-

mee men bvj het i^irrj^niunjis de tali stijf aan-

trekt of aandraait, wanneer men met de han-

den alleen geen kracht genoeg kan aanwenden.

(UI(Lm(nJi\ SB. straf; kastijding. Verg,

mm)^*w (Ei(wru\ iemand eigenmagtig af-

straffen of kastijden; tegenover em#rcfl?zijn

eigen regter zijn ; ook een dier, bv. het paard

van een ander dat men opvangt, omdat het

op het erf komt roiidspringen, afranselen .
—

Verg . ojt m; ^i e?l rim /. ; w

(ui (isn en ojiw *™,/7^, ^ s. o^r^^
B. aan iemand iemand of lets toevertrou-

wen; in de zorg of in de hoede van

iemand iemand of iets overgeven ; iemand

iets meegeven. — &nun<n.i.i<thig .*-»,» \ zva. w

.1 -rurfOJiw (tit ri/i Si ino^cu (fsri ? tn/j6^i m * tin \ of

*tiu<uia*itri<ui<thii<tfi'9t ^ SB. onverbreekbare

vriendschap sluiten . tim ^ «.,/W? *o^*

//^///v SB. zich vrienden maken; zich ge-

liefd, geeerd of gezien makeu.

(UWLm (&lf]\ SB. verstaan, begrijpen ; door-

kneed in iets, goed begrip hebben van

lets (Ar: >gi, het verstaan, verstand.).

.K»M<untviji\ verstaan, begrepen.

(LA (Lm am \\ — Majyamy SB. geld of goederen

geven aan het meisje of de vrouw, aan wie

men het hof maakt, hetzij men haar wil trou-

wen, hetzij men haar wil verleiden. e.Miw

•fntnoj^s iets zoo geven. Verg. **?-» ? *n/f\\
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(UI(L/ri\ SB. onaangenaam, leelijk van reuk;

ook onaangenaam, leelijk, van den reuk van

iets. — (ui >)ijh\ de mvdsv. leelijk, vies,

onaangenaam van een lucht, die men, bv .

ergens binnentredende, in den neus krijgt

.

(UI (UYI \ Kw .
—~ >. >i (ui am \ SB . ergens zijnde,

verhinderd worden terugtekeeren , hetzij

door iets, zooals bv. regen, hetzij omdat men

niet alleen durft gaan, en er niemand is in tviens

gezelschap men kan terugJceeren.— [Volg.Rg.

(UI(Hlf)\ I. zie °i\\ — II. (afkorting van am-

poen), vergiffems, vergeving.— j jta^^ui aa^

smeekende uitroep, (a) als men ergens passeert

waar geesten kuizen, bv. door een bosch gnat,

dat -Tiiriasn/i is; (b) in de ondervolgende aan-

roeping , die de toekangpantoen uitspreelet
,

alvorens met zijn voordragt te beginnen , en

welke aanroeping luidt als volgt : -irian^u

(hi nrui (un ttrn ,r,; nrt oea nm (Hyf \ urn nn an ojkkjhki on i.-n

a o
un nti tun ~n (Ki cm -vi ?*: ari ceji asn tan _-» ? > i w— a. i :ei^),

(hi IJ

'yinjKUi (Kyi \ zie >- 1 m —1,^ ^

(UI 2 (Kl f)\ T. Roll, pond; SB. pond; gewigt,

gewigten, zovals in een pakhuis worden

gebruikt. — 11. SB, redewoordje voor

den nadruk. (Very, het Mai. ^&6\— ™?

.7.7 ^ ? 2 (HTJI \ Of (ftl iM ~~12(H1(EJI (HTJ1 \ ZVtt. <*Jl GF'l <U}2(H1\

laat staan; voorts n7??*o^\ of voluit (utMasn

nrj (Kn nrj on % \ evenzoo, desgelijks. — (uidtuiSi

ruiuarh\ kan gemeenlijk worden vertaald

met laat staan. Maar ajig(mji\ in bv. (mnru

M2(h2/i(hjjithni™i\,?>i;y}\ waar het redewoordje

overbodig is, is in het Hollandsch niet terug te

geven. — Verg. 6^khi/)\ 2.

(UI (HI P \ SB. pijl en boog, ook wel voor een

van die Ucee voorwerpen. Verg. i'<(hi^i%\

en rmvjMijiw — ncm^\ met pijl en boog

schieten ; iemand ofiets met een pijl treffen

;

op of naar iemand of lets met een pijl

schieten. — iuKL<n>o?iw(hnr
f

\ met pijl en boog

naar een doel schieten.—i?nuan^arn/n,7iuia\

door het onweder getroffen.

a o _
(UI (HI 2 P \ in Oost-Soekapoera en in het Tji-

rebonsche zva. rjiLn c^m/i* K. — <un(i.hi<8i&nt%\

ieder moment opstaan, om dan weer te

gaan liggen, zoo als iemand wel doet, die

den slaap niet vatten kan.

Q
(UI(H1P\ SB. vol, gevuld; vol zijn. — ^uki^

umm/fs iets, een wadah* vullen. — ajitm^Kn

tmr:>2\ meer dan dom ; de onkunde of het

onverstand in eigen persoon.— ajtan^^na^

iu<hn\ diep ongelukkig. — ajutn^'HridJti'-n
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mi\ steeds zijn onder den invloed van een

boos gesternte of van een vijandige magt.

(Ui (HI 9 \ (Kw. o.a.zva. khhiw\— SB. afgedaan,

uit de wereld, van schuld ; ook (K.) maar

gew. Knuim^\ weggenomen, van hetgeen

iernand griefde of kwelde, van iemands hart-

zeer ; voorts vervuld, van een begeerte (verg.

Kn(hj)2~h\
}
en uitgewischt, gedelgd, nl. door

het resultaat, van de moeite die men zick moest

geven. — (uiM^xm^s een schuld aanzuive-

ren, uit de wereld maken.

(Ul (HI dZH (tJ) /) \ en ^icmvm(i^(hnjizie^rxiii^\ 1.

(Ul Ofl (HI (HI ft \ (Jav. van den grondv. (Ohm\\\

SB. rijstoogst; de rijst oogsten. — Verg.

bij ^Ulit^W

(L/l (HI 2 (HI fl\ (ui cm i (hi -. u ay <v) \ en mim <xi ~» ? <n o n

a . a
Zie L.nt(Hyj\\ — .»o) cm (Hi 2 imn \ zie ."Joi w

(LI (HI \ Skr . pantja, viif. — cljkki h\ Sn \ zva.

(t^fti XT) (hi \ zie dab bij <*S\\ (Jav. m<uigrjno?i

asn\ poet, benaming van de Pagelaran). —

iu^wi«^ informeren naar afkomst en
(Jb-

familie, bv. bij zijn gast, nam. van toien hij

afstamt, aan wie hij verwant is, enz. (Jav.

iniutrrminn!Kti\ eig . de vijf ouden). — l/?^i

>ku(hi\ naam van de Jcris van Djaja Kanagan,

in de Soepena.

(Ul (Hi \ I. Holl. pannetje. — II. u*^*^

SB. heerendienstpligtige, en be.p . ook hee-

rendienstpligtige, toegekend aan een inl.

ambtenaar of beambte . Verg .
•» un .t-u vm/f \

en -imcrnnnm^w — iui n.nqapaa^\ wat iernand

is toegedeeld of opgelegd door God of

door zijn meerdere; iemands deel. — Verg.

xji mi rn (M) (htji w

dJI (HI \ SB. of ist i iiw IT?? g^iLiKHi ti (Hi \ benaming

van het asti^r.xfnt^xnrKmj^s waarmee het &khj\

wordt geaccompagneerd. Gemeenlijk zijn

de muziekanten vier in getal; daarvan bespelen

twee de kendang, een slaat de bende en de

vierde blaast de tarompet. — %i&p\ geac-

compagneerd door het mi* asn tin g$.un<m£i <hi \

schwadronneeren, of ook wel batonneeren.

(Ul (Hi 9\ SB. in den grond gedreven stok,

paal of derg.,waaraan men een beestvastlegt.—

>?£n?\ bij wijze van onderpand, dat men

de trouwbelofte zal houden, bij het ver-

krijgen van de toestemming, een cadeau,

bv. een karembong, geven aan de vrouw of

het meisje, dat men ten huwelijk vroeg.

Verg. KuutEas en (hj/j^^ — oji^jukj^ het-

geen zoo gegeven wordt.

(Ul (HI o \\ — ft* op^ zva. xwuzitiKtVi
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(Ul 01 (H? (HI fl \ en iui(U7f^ian/i\ zie MfQ^ tl.

OJI (HI (HI (ISV1 \ zie w tni \s

OJI (HI \ SB. penwortel, van een boom ofplant.—

<r>i(Ki\ een penwortel maken. — ^mnyi^-n

(M/i\ op het pas, dat de zon hoog staat,

de middaghoogte heeft bereikt.

(UI(HI\ SB. wig. — ,C?

^Z N en Mff>"n(*2JI^ klo-

ven, met behulp van een wig; een wig

indrijven.

(UI2(HI2\\ — Mtapgs SB. glippen, vallen,

gaan, schieten, glijden door lets keen ; en van

menschen of dieren .• den weg nemen, zich

een weg banen, kruipen, gaan door lets

keen of onder lets door. Verg. c>m ltizm/jw

OJI (Hini (HI/) \ zie *y*

OJI (HI 07 (1ST) O \ zie www
o> U >

(IJI (HI (Ul \\ — <FJk<fpiu\ zva. d.i{.iui2\ en nt*w?

I)
Ob, s <& s ^

<kh?(i>}}/}\ Ook (in het Buitenzorgsche zva.

n~n zihnw K.

)

0> / * , >/
ATI \JHI 2 \\ — 'kfi[ap2\ SB. staren, lemand aan-

staren ; oplettend uitkijken ««#?' iemand of

iets. — Verg. <&iwoji^ en <ziiuiab.\\

(L/l (Hi (KYI (] \ SB. top of kruin van. een

berg of boom; bep. ook de kruin van den

rriithtnrfi 011 kimw — 'HVL^^ e€U &00m ^e-

klimmende, naar of tot in den top of kruin

gaan. — (ui(hnMi(m(Kiyj\ de <wi?<io»?iiHyy\ met

het gekookte ei er boven op, die in de

(LjfL'iMifHitmji-s wordt gelegd, ten behoeve

van Nji Sri.

OJI (Hi OSYI fj \n — mm (w/j \ SB. aan land gaan
;

ook: klimmen tot, bv. van iemands kippen

(Kintal tot 30. — (fjiofiabii9im^\ een boot op

den wal halen
;

goederen aan wal of aan

land brengen.

OJI (Hi (ISY)
f}

\ SB. heuveltje, terreinverhe-

venheid, te laag om met vims te worden

benoemd.

(Ul cri (Hi asrt n \\ — /k*^wi.i/»^\ SB. met de

voile hand of tusschen duim en vinger

drukkende, knijpen; een insekt (dood) druk-

ken ; een zweer of gezwel uitdrukken .
—

(Fi(r)(hn(bti(Mi/}\ S. <&» 2 fa

2

(tli (h~> ii \ B. iemand of

een lichaamsdeel drukkende knijpen met de

vingers of met de voile hand, alseenpijn-

stillend middel of wel de matte leden tot

opwekking. — Verg. iJ77iK/£? ?ru^\\

OJI 2 (HI OSYI fj \\ — QiSpasn/is SB.eendieral&gten,

door afmijding van den ha Is, zonder kop en

romp te scJieiden.

OJJ 0*7 (ISW/I \ SB. heel hoog, tot aan den top,

van het beklimmen van een berg of boom.—



n-xjiafii.K.in\ 536 TJJI%™r

ziwunjls tot op een groote hoogte of

tot aan den top gaan. Maar waar men

L/i&pasnjis zou moeten bezigtn, zegt men ook

wel fApin5)iif\ en omgekeerd.

en cut (HI 2 (Ml\fl \\ — <rj<LipviMji\ SB. in een

punt uitloopend, spits toeloopend. —

(rj(zithpi(k.<i?(KiJi\ lets zoo maken, snijden.

(U) (HI (HJI n \\ — I. iEJKm<n/iji\ SB. op eenpaard

of een buffel zich met een sprong werpen

;

ooh op een paard komen, bv. als men zegt:

a . O a r
(Ki tru <rm (Efi % foti 2 c/* (ui (eh op iruji nri mt (U7i &j) <3 -u*

»oi <mjf\\ En zoo gebezigd wordt het gebruiken

van den stijgbeugel niet uitgesloten. Maar

,iw 2 if*?> ah dot cm Mi rurp altijd: niet bestegen

kunnen worden door er zich op te slin-

geren of door er zich met een sprong op

te werpen, dwz. zonder den stijgbeugel te

gebruiken. — 27. iiwrujp SB. staan op,

stroomen over bv. het veld, van het water.—

Verg. bij ru e

^

m ,a en <n rt i on \.Y) w

III. &.im<njin\ SB. van een vrouw. wier man

niet wil voldoen aan haar verzoek om echt-

scheiding : naar den priester gaan en ze

dezen vragen; volg, sommigen ook voor ;

naar haar ouderlijk huis terugkeeren, in

zoo'n geval.

CLH CHI

(Uj (HI fl (&JI CKTI f) \ en fian/i^un^ zoa. u^i

'•^n en tiwifK^ps

HI}fj^(jWRSYlUl\\ zva. ^w*"^ top ofkvmn

van een berg.

(U) (H) (TUI \ zie jo) riiw

o
CL1 (HI am n \ SB. van den stand of het opgerigt

zijn van een atijl, pool of derg.: onberis-

pelijk, loodregt; van iemands statuur of

lichaamsbonw .- onberispelijk.

(LICK} ornn\\— ,f,i^iamjf\ zva. (moji -tuffs maar

slechts icaar dat is een wijze van bewerken

van grond; een kebon bewerken, met den

patjoel bewerken en wel voor de eerste

maal

.

(Ui (Hi\\— <z,i fhis SB. opgewipt, opgewipt zijn,

van iemands neus, zoodat hig een wipneus heeft;

ook van (de neuzen) .«i ^ ihi r i. / w Verg . *& ^h w

(Ui(tp\ SB. kreupel, ook door een been te

hebben verloren.— Verg. iKsikna^as 3oww.wi^\

G) Q.O Om
^fll*™/!

N -ikhs (vn/j n <nw ma 2 amji \ en (unsmq w

—

arnri(uw\ gauw maar zonder vrucht;

gauw, maar zonder er zich om te bekom-

meren of hetgeen men werkt of doet

goed wordt.

(UI2(H1 2(tn 2 CHYIjl \\ — e?M?a?w)|N SB.

de oogen niet afwenden, turen, staren;
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de oogen gevestigd houden op iemand of

iets

.

(U) (HI 2 <r>7 (Ml
fj

\ (vervorming van (uajmnuMjiA

zva. (rvnnm(uj\\

a
(Ul (HI (Ul 2 (Ui

fj
\ zie w<mw

(l/l (HI IO(Hn \ zie <uii(K7)\\

a
(Ul (HI (KYI \ Jav. Een vorm van het aanwijzend

voornaamwoord en wel een hrama vorm . In

opschriften van brieven wordt ket wel gelezigd.

(Lfl (HI (HH ^fts \ (ui on <n (uw ^& min \ (m tut cui im <n (nn^

*2^\ enz. zie (mukh^iw

(U) (HI (KY10J) (HI ij\ of (u>fir>*m<u>(mjis SB. vol-

geling; iemand leJworende tot de omgeving

van een ander, lij icien hij zoo in dienst is,

maar gemeenhjk niet teg^n een vast loon in

geld, slechts tegen verstrehhing van host en

kleeren . — De panalcawan verrigt ooh wel

huiswerk, maar staat lock bovea het eigenlijhe

bediendenpersoneel. Verg. cm/nim urn* w _ &,

^

(nn(U)<HTji\ of MM<H7)(U)(hn/i\ panakawan zijn.

(U) (HI (HY}\ zie «snxh\ 11.

(LI (Hi 2 \ SB. deur.— Verg. ™*5n\

(Ui 2 (HI 2 \\— (hj?(ut(hm\ in /let Tjiandjoersche

in gebruih nevens *3 asn o mji^ zie (MiungQi

&riJl\ lij cchgi7tgasn^\ Zie aid, ook (uSithmw

WJ (L/) (HI \\— /n&i(Hi\ S. (tows P. (mft<u>i!hng(hnji\

B. iets vragen, verzoeken. Hij, wien iets

gevraagd of verzoM wordt : <u><n(u<m (Ls»ntm

^gj/tfWy/N en &i(tnnsnji\ (dit laatste wordt zeld-

zaam gelezigd) B. of BL. leide van een

aanzienlijke ; maar niet sprekende tot iemand

nog Jiooger in rang, of, terwijl de maatschap-

pelijhe positie gelijh of nagenoeg gelijk is,

ouder dan hij: iets eischen, vorderen; van

iemand iets afeischen of afvorderen. —

tvunniMs of wn<n-ri»o\ \e mvdsv. (door meer

dan een pers.)— <^?»o(3-^<Ky\ 2e mvdsv.

(door een pers. aan meer dan een of lij her-

Tialing aan een pers.)— wrj-ncmG^kim/is of

i&miv] n(Hi(3-&iiaji\ 3e mvdsv. (door meer dan

een aan meer dan een pers\.— (nMiHrn&KmsX * » (hi ( Obi/

SB. bedelen. — mmms SB. smeeken,

bidden; en zie ook onder thn&aw — ojkk}(hi(ui\

SB. Let smeeken, het bidden; bede. —

-

OW£?OT\ S. (U(hniJ}\ P. (UM1 unMifi\ B.

verzoek^ bede, vraag. — o^i^as^x en <u

kuMitsn.p B. en BL. van een aanzienlijke:

eisch, vordering. — ^m^m^^^n S.

n o o 7
(Li mi (Hinsn (Kin \ en <m (uhhkhi mi/i n uCs voren. van

een aanzienlijke: vraag of verzoek om iets

te hebben; eisch om iets te hebben. —

ntufmG^iQiMji^ iemand om bij te bede-
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len of te SchoOljen.— asn(Eifn(EJtaa\ en asnrvt

<ncpi(Hi\ zie blj asn itli (Ejiaw

(Ul (HI OSYIu \\ — Q&nsnjis SB. draaijen, twrc

een ww»w«w«iw)\\— fa miasm on/j \ zoo n mo-

lentje met de hand aan den gang breugen.

(Ul (HI OSYI o\ SB. speld (Po;^. o(/?»4fe 0/

alfenete) .

*L/| <K? (Kl ft\ SB. ballade
;
gedicht, dat een ge-

schiedenis uit den ouden tijd tot onderwerp

heeft en door een asn^niaji^ian/j\ met be-

geleiding van de 0™ kji (Si \ wordt opgezon-

gen.— ^M^P een Pantoen voordragen;

toekang pantoen zijn. — asnitaiajimim/fs

iemand, die er zijn beroep van maakt

pantoens voor te dragen; bard.

(HI 2 (HI fl\ f (Siny (hi * <kt}j \ waarsc/i ijn lijk voor

aji<nasmanji^ van ay asm ar^/jw Jav . Jfdbk.) —

(Eji am (K) t an ft\ zva. tnant&i2»?nian/)\\
Obb (K\j ^' ' CO s-/*

O
. o(Ul (HI (HI fl\ afkortmg van ajumajionao^ en

zva. pardon, in o?is bv. ^pardon, dat ik" enz.

(UI(HI\ SB. iemands gelijke, evenknie; 00k de

wedergade van iets, met betreJelcing tot een

hoedanigheid. Voorts: zooals hoe, wat,ditof

dat, gezegd met betrekking tot lets; 00k:

zooals wie, deze, die of gene. — o^o^^n

de gelijke zijn van iemand, bv. in rijkdom;

a
(Ul

en van iets: gelijk zijn aan iets dergelijks.

(ui9n rnim/j\ zva. <uim\ gelijke; wedergade.

(Ul (HI \ SB. knap, verstandig, vernuftig, slim;

bed reven, handig.— amajim'-nan
/
a\ knap-

heid, kunde, verstand, bekwaamheid, ver-

nuft.— (U(uihnniiiqMyi\ zich voordoen als

knap, zich voor kundig of bekwaara uit-

geven

.

(Ul (HI \\ <uiao\ zva. xnarm<naj)\ J, en in

de rondte draaijen ah een tol. Verg. Jav.

Wdbk . op (wiw \\ — 94 mi an \ naaM van eenr
Vast, (j (ja^U

inlandsc/i gebak.

(UI((HI\ of (Utah SB. zich onthouden van

een of ander drank of spijs, omdat die

schadelijk is voor de gezondheid, of wel in

de hoop langs dien weg het verstand te scher-

pen, een djampe wasu^ te doen zijn of de

genezing van de ziekte, waaraan men lijdt,

te bevorderen; zich onthouden van Jiet eten

bv. van visch .
— &j)oji, ah\ van iets: verboden,

bv. door den geneesheer, den patient, Jiet te

eten of te drinken.

(Ul fd-Q \\ — ^i$r SB. iemand op een openbare

plaats met het g«laat naar het oosten

gekeerd te pronk stellen, als schandstraf.

(Ul 2 ((HI \\ — am gain (unions zie bij amiajhw
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iemand volgen, waar hij zich wendt o/keert.

(Ul (HI (HI (HI fj \ zie ^^yf^

(Ul (Hi OJI il \ SB. voegzaam, als zijnde in

overeenstemming met iets; voegen, ge-

voegelijk, eigenaardig ; verdienen, waardig

zijn, behooren; naar behooren, gepast, pas-

send, fatsoenlijk; naar behooren of goed

staan.— (kh(uhhickji^ack}^\ welgemaaktheid,

bevalligheid . — izkukhim^ (Pass. tSma

og?o^V iets doen zijn in harmonie of

in overeenstemming met iets anders. Verg.

opmerkzaam maken op hetgeen voor hem

<ui(hicmji\ is. — (ZKLnoHiajin(Hi^\ zich gedragen,

kleeden enz. in overeenstemming met de

positie die men inneemt.

(Ul 2 (HI Q*JI [I \ SB. ovtrzij; overkant van een
(Kl^

O
water of van een weg. — <e,i2<hiojiji\ een water

oversteken. — <uittmMtim/i\ iemand of iets

OVerzetten. — hjkuuckkhi jACMfis of mklmihi
K>b <~Jl <&b

r?^*^^\ plaats waar men een water over-

steekt; overvaartp^ats. — (uinKuniuiuig^i

(ki^o.(htjj\ of (L>i
rri(Lniuii(Uid(Hi(tJi^i{HTJi\ veer-

boot, pont. — (Kn(3^Ainjioji~i2(Hi9J^fi\ loopen

(Jig.) naar het ander eind van de wereld.

(Ul (HI QJI fl \ SB. oji& (ta <m ^k»afi\ vein een vrucht-

boom: met eenmaal plukken van al de om

ingezameld te worden geschikte vruchten,

of per oogst, bv. krijgt men enz.— Volg. K.

vj) (Si cm (m\ hetz. nl. per oogst, en ook ge-

bruikelijh !h
rYj(m(cirw(Kjj(u)iiayi\ (a rut mii tui\ en

a
xnrununvt*

(Ul (HI arm fl\ SB. bloesemknop, die zich tot

vrucht heeft srezet. — (uiMruaKins met° <&b PL) -"'

jonge nog zeer kleine vruchten, van een

boom of struik.

(Ul

(Ul

(HI 2 an/1 fl \ en gew. UUMi itut^s SB. knop

van een wandelstok, een cachet en derg,

(Ul (VI (Hi am n \ SB. buitengemeen, in hoo-

ge mate, zeer.— miajunanam^s hetz.

(Hl2omn\\ — QMt cm ii\ SB. stooten te-

gen iets, bv. tegen het bruggehoofd, van een

vaartuig. — £tnmcmamj\ een vaartuig doen

stooten enz.

t/

(Ul (HI \ zie <u. ww

(Ul (HI \\ — (ui(ui(M\ naam van een soort wesp.

OJKHIW — &\ SB. een boog spannen; met

een pijl en boog fiuimA dat doen wat men

doet, als men het wapen wil afschieten.

(UI(HI\ I. zie w^w- II. <e^*o\ SB. hangen,

afhangen, bv. van het net, dat men bezig is
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te hnoopen', ook hangen, van de hand van

den werkman of fig. van laatstgenoemden, aan

dat net, doordien hij half zit te slapen of in

slaap viel (de werkman zit op den grond, het

net hangt voor hem, op eenigen afstand boven

den grond); — voorts zich vastklemraen,

zich hangen aan iemand of iets; en fig. zva.

(hi<hku)\ smeeken, tot iemand roepen, de

hulp van iemand inroepen. Pass, (fixuiah

xnao/j^ — (E,i-n(Hi\ mvdsv. van iejmw — ha

(u oki 97i (Kip houvast; iets wat dient om

er zich aan vast te houden, bv. achter aan

een wagen, dat hetgeen bestemd is voor de

loopers, om er zich aan vast te houden; ook

zich heen en weer slingeren aan iets, dat

men vast houdt; van een aap bv. aan een

gantar.— ^ohctrn warns zva. (tn/Jruahiknchi nxjj w

*i£Z,*n*
N zie bV *1T N IL

%>

(Ul 2 Qfl (Ml \ ook <EM<nob\ SB. order een hoek:

schuins afloopend, schuins afloopen; hel-

lend, hellen; het laatste ook in een schuine

rigting netrstrijhen, van een vogel.

(Ul (Hi dJlf) \ SB. warm, heet ; warmte, hitte.

En zie ook ojkxzi* — writHiM/i

<ui<Hi<gjniojys kooitsig. — ajKHiMyjG-tAtois af-

gunstig. — <u9aaji3i<K»on\ fig. inwendig I

branden. — ajKHiaKit^sn^iitocKfi^ een onge-

steldheid, gewoonlijk tengevolge van ver-

stoppwgen, waarbij het lichaam van den

patient gloeit als had hij de koorts.

MjywM^Mp verhit, warm, bv. van het

gelaat. — (Eimajt^nhn^
fig. beet worden,

zich heet maken en niet willen onderdoen,

bv. van hem die een tweede paard koopt, omdat

hij niet verdragen kan, dat een ander er twee

en hij slechts een heefl. — <e/?<m£??<k7^\ iets

warm maken ; en van God: de zon warmte

doen geven. — <&i(HiM2(HTn<hn{\ zich war-

men, koesteren in de zon. — <&i<ui<knajij\

bij iemand het afgunstig verlangen of de

sterke begeerte doen ontstaan om ook zoo

te doen of wel om iemand o/iets ook te

hebben. Verg. cckvm vri asn w — <uhuioo<m^a<ki/i\

loopen of spelen in de zon. — (una <£??

zm&ajis bezigt men van iemgnd, van men de

dieren, die hij er op na houdt, mager zijn en

blijven, ook van iemand wiens aanplantingen

steeds kwijnend staan.— om»| ojkhi^\ (Jav.

<^g7'7££<»3^ nijdig, afgunstig, van aard.

Van cupi7Jtjf\ en <un^(imon^\ dit laatste van

(unasti K awn, QJHhn-^iiHi. <M(}a/i\ of xm <n"~n mi -~i

M^«J|^ afgunstig zijn, nijdig zijn, met
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afgunst bezield zijn. Verg. aS-no™^ en

iu(ij)tK7iji\\ — (uthnvj-MKichn/i^ afgunstig of

wangunstig van aard.

a
(Ui (Hi ^&Kn (Hi fj\ Boll. SB. pensioen; ge-

pensionneerd; en van inlandsche ambteniren

of beambten ook: met toekenning van onder-

stand uit 's lands dienst ontslagen. — Verg.

a a Q
(Ui (HI (Wi \ zie <u<tJiw

(Ui (HI OTj \JMI (HI H \ ceil nr^nri ihi ^i<Hinq((KD (tnj^\ en

tantn(itJiM^iannr)(ui(ma\ zie onder tuiimajiaw

(UKHlfrJi cyi (HI
/J

\ (van mm\ SB. een ge-

voel van c nvoldaanheid hebben; er het

zijne nog niet van hebben; haken of een

hevig verlangen koesteren naar lets, ook

naar iemand, om hem (haar) tot geliefde of

tot ec/itgenoot te hebben; onvodaan van

iemands hart ofgemoed.— cu c-.^ <u? wim -n <m/f \

sterven of gestorven van onbevredigd ver-

langen.

(Uifn(HI (TUiji \ SB. balustrade. Eg. en volg.

hem welligt het Holl. woord paneel.

(Ui tn (HI \ I. SB. uiterlijk voorkomen en wijze
' Cu
van zich voor te doen ; iemands uiterlijk,

voorkomen engestalte; fatsoen en makelij

van lets. — <i&tm(E'iMiiiisn(ui/nrhni>a\ zoo'n slag

van man. — (E,im*n\ zva. owmA^jowm^w

(E,irf^nnrmimji\ of M(u<nMiiH'n2(HTji\ iemand of

lets de (het) gelijke noemen van iemand of

iets anders, naar het schijnt altijd toaar dat

ongepast, ongeoorloofd of onwaar is.— mi moo

tdniMinoo^ ook <ei (UHrj .rntbi i »ntn tfi q\ zicll ZOO

de gelijke noemen, op een lijn stelien enz.

II. (UI<niKl\ ZVa. 0-1 (H1(L\J1(l\\
' C\) Ca) v-/'

(HI (Ui 2 \ Jav. cwn(rrm\ voor tuiv)t^g\ van »7ij>?\

de oorspronkelijke vorm van *»?^i*\ twee.

Jav. Wdbk. — £npi\ SB. iets voor de
CO

tweede maal doen; iets herhalan; kunstterm

voor het voor de tweede maal ploegen ; en

van ploegen: voor de tweede maal.— £11*12
CO

(U)w/I\ zva. cbi*m\ van een sawah gezegd.

a
(Ui

SiMtMniMijs met iets voor de tweede maal

het doen, bv. met een kris andermaal een

stoot toebrengen.

(Hi P \ S. (ciri!i^\ B. veranderen van plaats,

verhuizen, zich verplaatsen. m-Qm^ en

ncmirLt^ mvdsv.— (uta qGXiarmcHiQs van ver-

blijf of van plaats van oponthoud verwis-

selen. — (Sim? humans van een aanzienlijke:

booso/tooraig worden op den(een)ander.—

act rvi { ton an aoinri asn t no nruaJis zijn Verblij f Ver-

brengen uit den karaton naar een plaats
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daar buiten. — cciiru^wtinMJitbJirvitnMi^s

B. kom hier zitten; zoo tot iemand, die op

eenigen afstand zit.— ^/?^ <t/n <ht^ S. <&<^{

(un<hnjj\ B. een (ander) Jiuis gaan betrekken;

ergens naar toe verhuizen. — (giw^utHyi*

S. (m<wn>(KniM/i\ B. lets overbrengen,

verplaatsen ; lets overbrengen in een andere

taal; iemand, bv. een ambtenaar verplaat-

sen, overplaatsen . — wm^im^ zva. ^

a

» (HI P \ titel van een onmiddelijk aan Jiet dorps-

Jwofd ondergescMkt en door dezen aangesteld

beambte, zoo ongeveer een mandoer of opzigter.

(Ul 2 (Kl P \\ — (zn<hn$\ SB. iemand met woor-

den in hetgeen Jiij begeert of verlangt dat

zal geschieden te keer gaan ; iemand er van

trachten af te brengen.— <uiEag^\ wat

iemand zoo in het midden ,brengt of

aanvoert.— <Eji9oa%<&i<n<H
,

n\ zicb traentente
CJ '

bedwingen of te keer te gaan in de be-

geerie of het verlangen dat men koestert.

(UI2(K12 9\ SB. benaming van een «j^mj^

^(rrfi\ als die bereid is; zie ook <ww«^/isn^w

Voorts reep, reepje, genomen van een

hulsel van den pisangstam.

(Ul (HI (HI ft\ pandanus, waarvan verscheiden

soorten — Fan de Pandanus latifolius wor-

den de bladen o.a. voor ^^^?_i N gebruikt.

Vera . && *™ -^*^

(Ul 2 OTI (HI (HI \ zie o ? <n *om w
1u '^

(Ul (HI \ bestaat niet. <&i an arm cm q\ zie dat bij xpanw

(Ul (HI 2
cyi \ S. aj xy B. £>»™\ BL. achter,

achteraan . — <ui miam^) mojkm ihtji \ heel ach-

teraan. — iUnfat rnaMt(Ki/ie. asn\ daar acbter.
CJ ^'

(eipt 'ri ctfnd (ktji \ SB. iemand of iets het laatst

onder handen nemen ; met iemand of iets

het laatst zich occuperen. — <EApr»g'%afm

/Hi^tm^. SB. achteruitblijven (opzettelijk)
,

zich achterafhouden by loopen of rijden.

(Ul (HI (KYI ti \ of <ui oaMn 3i mi *a \ SB. een van

CJl ul c4

zin; gelijk denken over iets.

O n . a
(Ul (HI (KYI ft W — M(hn/icn/i\ zie (uiam?\\

^(J Ul uUI

(Ul (HI (KYJ tfW — Sfldnyis SB. zijn staande

CJ *Ji u

houding verlaten, neerhurken, als een

eerbiedsbetoon.

7(H) (KYI ft \ SB. van iemand: klein, niet

CJ Ul
lang; van een dier zooals een paard, Jwnd,

kip of derg.: niet hoog, laag. — mumy^

(Knon/i\ zich krommen, zich klein maken,

hetzij staande , hetzij loopende - — Verg.

CJ ut

(Ul (HI 2 (KYI ft \ SB. de tweede krisschee, dik-

(Ul

f<W72 (KYI ft

CJ <Jl
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wijls van zilver of goud, en die over de

ccmtHi29Ji/i\ heenzit. — (EjicmtaaiiHifis eenkris

voorzien van een £!(mt(hai/i\ dwz. over de
(a) U{

Jtouten schee een tweede schee en wel van

metaal aanbrengen.

OJJ (Kl cktj n\ (Jav. *p™<"^ schouder.)

Vera. *snwnwnjr\— (El¥1(U^JI" 8B- lets, ook

iemand op den schouder of toel op de

schouders dragen, zoo dat de beenen van hem,,

die wordt gedragen, hangen longs de borst

van den drager . — <u\<ui an*™ <*^\ bij menschen:

de zwelliog doorgaans gepaard met eelt-

vorming, op de schouders en in den nek,

een en ander als gevolgen van het drulchen

van den draagstok; — ook zoo'n zwelling

enz. hebben voorts bij een rund of luffel:

vleeschknobbels, zittende aan de verbin-

ding van nek en rug; na het slagten van

het dier worden ze als lekkernij gegeten.—

Verg. «^g}*™2^ en ^TT^*

<UJ (HI (KY) n \ SB. nek. Verg. aStiLmzw— mm

(Hmnji\ zie bij (iniajiw— {U
fi

CLlsni
lurit

*2JI^
^n ^^

Buitenzorgsche, ook op Bandoeng: eeltknob-

bels, ten gewlge van het oh am* K. Op Soe-

medang zegt men gemeenlijk (limmmiiht^* Zie

het voorg. woord.

OJI2 (HI 2 (HH/f\ I. SB. tijdelijk verblijf

;

CJ *ji

logies. <ui
r
r}t»pi<Hriji\ mvdsv. — (ugMn^ihat^i.

(*j)\ herberg.— ^??<n7?(nt^\ SB. ook welS.

<Hn'pi ax,p B- logeren; overnachten.— <&*imi

*™<mjI^ SB. bij iemand logeren; op een veld

tijdelijk verblijf houden, bv. in den oogsttijd

tot bewaking ; in iets logeren; bv. in de

a j} ip \\— Voorts S. (ci £22 <?] mji \ B. een nacht

doorbrengen bij een vrouw, waarmee men

niet gehuicd is. — (z>n m? *£n

\

^\ SB. ieinand

huisvesting verleenen, logies geven <m

(zi?M2(ur)(hn/l\ SB. plaats waar reizigers ge-

meenlijk overnachten; plaats daar men

logeert.

II. m?w)?m)|\ SB. kort; niet lang; niet

uitgebreid. Verg. ^^^o^t^w — clum*

(Kn ^m t iu i asnji\ het dadelijk op geven bij

de eerste mislukte poging; den moed

dadelijk laten zakken.

(LSI (HI (HTJ dJ) (HI fl\ en ioMwnoMj\ zie (lim

(J <J( °°

^ <^ no
(Ul (HI (ISY)

fl\\
— toitirtasn/is zie^^<^^ bij vf

** iot w

(U) 2 (HI 2 (iSYJ/l \ SB. deurtje, luikje van een

vol, van een kippenhok of derg . — ook het

deurtje in de omrastering van een kebon of

derg. aanplant.— Qtf!tasnji\ niet open, digt,
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gesloten; gesloten zijn. — Qgpgasnart/^

een deur sluilen. <&i<ui9ontfisn(Hit\ mvdsv. (van
» CJ <*b ^' y

meer dan ttoee personen, die ieder een of meer

deuren of wel luiken, bv. ieder de deur, die

ftij moet bewaken, sluiten.) — (EjitMtasnzon^

P o
Cx) Mb ^(

(UI (HI OSYI n\ SB. kort, te kort, bv. van het

lijf van een baadje; voorts van ajnqnr t \ Zva.

H ^*™/P En fig. van het hart ofgemoed; zoo

clj to (inyiG^atun \ zva . £222 <*>» 0^1^(3-tAasn w— Verg.

asnfn<wta\ en (ujm asnji\\

(UI (HI GSYI ft \\— (zji M(is>i/i\ zie <n^icm\ bij <n(ui(Hiy\

(UI (Hi (1ST} \ SB. geestelijke, leeraar; predikant

(SJcr. pandita).

(UI (H) 2 (UI \ zie o^ow
Co7

(UI (Hi arm n\ SB. koperen of aarden pot.

—

Verg . <w> «y w

(UI (HI aui fi\ SB. de bloem of bloesem van
CJb <Jl

de <m z (bn

2

(lw^w — aj)(vi(Hiiru/i\ zie onier ^

o /-

o

(UI (HlfUUI fj\ SB. smid, ijzersmid. Verg.

(ui^m\ II.— (Ej).rn(LtJijj\ smid zijn; het be

roep van smid uitoefenen.

(UI 2 (HI 2 (LM ft \ naam van een vruchtsoort*

behoorende tot het geslacht van de £??«£??

(LUIJIW JT.

(UI (HI(UUIfl\ I. <&im(li»/i\ zie /rucjaw— 11 %

a / 7 .. a S
cfJ
\\¥

1

\wji'*(U\
s ^ arjjj im ni orin fay ojhlw^

(UI (hfi\(&l nw — klM&ijis SB. iets onderden

grond begraven; ooJc misselijk, bedwelmd,

dronken, bv. door am«h\ te hebben gegeten.

Verg . (vmutw— tvtdjtan^jjari^s iets dat on-

der den grond is begraven, bo. een be-

graven schat.

(UI (HI cm (HI fl \ of zjoals men ook schrijft,

(U
ffj<rPi°£JI^

$B. van bamboe gemaakt, den

vorm van een tafel hebbend, toestel .om

koffijvruchten of iets anders, bv. gewas-

schen borden, op te droogen. — Verg.

(ui an cm anji\\

(UI (HI \\ — (&i(m\ zva. (&i((£i?w

CJ "

(UI (HI \ zie ten «s» (k.)
rri(EJiamn\ bij (en asn w

CJ as^ J

a «>

(UI (Hl\ SB. met kruiderijen gestoofde visch,

in een saus, om bij de rijst evenzoo als de

Jcerriesaus te worden gegeten . — Si ah \ pin-

dang maken; van visch pindang maken.

(UI (Hi \\ — (ui(uaji\ SB. iets wat dient o/ere-

bezigd wordt om anderen te beletten te

zien wat men doet, waar men zit, wie of

wat men is, enz.— horretje; scherm; voor-

wendsel, dekmantel, masker . — <S &8i<w ™ \

iets, dat men voor een damar plaatst,
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hetzij om het licht te temperen, hetzij

om den wind afteweren, hetzij om an-

deren te beletten het licht te zien.

—

(Li mi (Hi am rtui \ zie arn :'TJ \n — r&ianazi ihn/i \
[
lass.

ook ajitucuiSi(i7Kinji\\ iemand of iets aan het

oog onttrekken ; <vz van ecu Uchtscherm .- z>-

^awa? beschermen tegen het felle schijnsel.

Enz. — (Eji^(LTicHi^(3^A(UiiHn\ zijn incognito

bewaren; niet zeggen of doen blijken wie

men IS.— w (U op (kh g an» \ OOK <&i aji in ato d (HTJ1 \

iemand of lets bezigen of laten dienst doen

als pipinding. Verg . «7Mj>"*jf»m ? a^p —

£i£i£i£i\ verbloemen, verhelen, bewim-

pelen.

(UJ (HI \ S. <*maa\ B. (van een aanzienlijke)

toornig, boos, verstoornd; toorn, verstoord-

heid. — (Hi^arnia}2!Hi^nafi\ zie bij wcmw—

^(Ejt(un(mkrn(Hi\ zie bij (hjjxjnarij^ — am tun

w*^ beknord of bekeven worden door

een aanzienlijhe; zoo iemands toorn op zich

laden of geladen hebben. — (u)MKn^\

S. &mM<vi<M/i\ B. ieder oogenblik of dade-

lijk, bij het minste wat er is, kwaad zijn;

een kruidje-roer-mij-niet zijn. Verg. <Qam

(UI(HIOZ)\ zie o^n
CJl

ĉ > n
(Ul (HI d& P \ zie ™V\\

(UI(M\\ — (EJiQi\ SB. slechts een gedeelte

van den koopprijs van iets, hetgeen menkocht,

contant of bij de levering van het ge-

kochte betalen ; ook (een gedeelte van den

koopprijs van lets, dat men kocht, vooruit-

betalen, dwz. betalen voor de levering, bij

wijze van voorschot op den koopprijs. K.) —

Verg. (un^^i^w

II. t»M\ (in het Buitenzorgsche) ook wel

in de Preanger, ten minste in het Soemedang-

sche: (een vlag planten. K.)

(Ul (HI <rY)\ SB. hok, waar men een krahk-

zinnige in opsluit ; ook gevangenis. (Skr.

pandjara, kooi, vogelkooi).

OJl (Hi (Hn fi \ SB. muziekant, bij een stel of

gezelschap dansmeiden. Soms zijn er vier,

soms drie muziekanten; in het eerste geval

bespeelt een de nmzaj)\ het groobe hangende

bekken , de iweede de */>?*srj»™^\ insgelijks een

bekken instrument, de derde de <knpy een soort
CxJ

trom, en devierdede (u^nnm/is de viool. —

In het tweede geval bespeelt em man en de

crm«j)\ en de (ttnasn tNWfl w Verg. <ui (hihaji am tm/jw

OJI (tp orui
fl\

Qmxtviji\ SB. niet effen, met

een oneffenheid; ook van den hah van een
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man (met het oog op den Jceelhnobbel of

adamsappel. — (Limi^pruji^ en (&i(u<hp<ru/i\

mvdsv.

<VI(H)<ruifl\ 1. S. tt\;i(Kh\ B. plus,, daar-

boven, en. — 2. SB. meerder zijn, grooter

zijn; uitsteken, uitmunten. — amSinA

(hmrvijf\ een betiteling voor den frofeet Moe-

hammed.

(UI(H1\ S. (ui«j)(mji\ B. lang; omstandig.

—

<uaband£tttKi/j\ fig. lange vingers hebben.

—

oj)(uii}h\ o/^(?^?«Jiffo»D\ oji vui oj)9JiJI\ of (M <w <V) 'M n

B. ai den duur, al den tijd; onderwijl,

terwijl. — (ui (to rii tlimi 2 .ntji \ veel lotwisse-

lingen gehad hebben ; allerlei lotgevallen

en avonturen gehad hebben.— moomm\

S. McuiiuipMs B. ten alien tijde; voor

of gedurende den geheelen tijd van; en

van een weg : over de geheele lengte.

(LSI (HI \ ong. Verg. het Jav. wdbk. op (unx™^

(zi£i\ I. SB. ingaan ; intreden in een

godsdienst, d. w. z. die omhelzen ; zijn gewigt

hebben van; de goede of noodzakelijke

afmetingen hebben; geschikt zijn voor

lets. — m on inn a£i \ zijn gewigt hebben van

5 kati's, van een bos pare. — eMc^mj^

geschikt zijn, wat grootte em. betreft, voor

een ekah, van een qeit. — <un£ndi&i£i\

er afvallen, bv. van het stuk, dat men van

een boom, dien men tot een balk toil bekap-

pen, afneemt. — ^SVn?^^ lets inbrengen

ergens, bv. een mat in een kamer, om te zien

of ze er liggen kan. — 2. om\ maar niet

in de Freanger, zva. (Ei*sii\ II. aldaar de

tweede beteekenis.

^JjtfP^ ((uii-ins Kic. zva. W^ hoog. — Jav.

Wdbk.) — ^/g^ SB* zicn begeven naar

een gewijde plaats, zooals een ^n^iasn/jy om

daar gebeden op te zenden, bv. ter ver-

krijging van iets. Verg. (ejiikw — 2. wife

ook wel <zrtHj(ci(M/i\ zva. tnMxna^jis en de

Pass, vorm ook an <p fe
o an p. — 3. (in het

Buitenzorgsche : met een kop er op, bv. van

een maat met rijst. K.) Verg. n^^nrfniaj^p

en ^t^^ — iu !&i (hj ax (htji \ voorwerp ook

plaats van hulde of aanbidding. Verg.

CUI&I (IK 6-&KHT/l
yb

(Ui (HI (Ul/I cm (HI fl \ zie m uki cm w

OJI (HI (l/Ul 2 O/Tf fl (§ ~&k(H}
fl

\ zie (luhcyy)^ w

(Ul (Kj/j \ SB. zeeschildpad.

gjl 2 (HI fl 2\ SB. gretig, met graagte van

iemands etenj hongerig, honger hebben.

(Ul (HI fl 2 (UYI OfXJl ft \ zie <£li<wtw>ji\\
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(Ul

(Ul

ni OSY)(§ ^fts(Kl fl\ en <li t*qj) -% (Liucmj] nn osyi (3 ^(ki n

a
aji^kM^s zie wnastiVk

'W

QTj (K) fl
<rYl \ zie m arpfj (Vi % \ bij oji hjj % w

(Ul (Kl fl (KYI OSYI n \ zie onder «Q™(tO/f (KYI OSYI
fj m

(Ul (Kl /I (Ul P \ zie ojiojiiwo&l™*.

OJI (HI/1 OldJinri (HI
fj

\ zie M<rjv)\\

(Ul (tQJ) 2 QT) OfXJI (KYI
fj

\ zie a^i ivf irutni^w

O n
(Ul (Kl Jl 2 (&l —1 arm n \ zie <hu ea^Hruji*

(Ul (tQJI (IZYI (3 ^&(Klfj \ zie wxmw

(Ul (Kl fl (KYI \ zie aktcnw

(Ul (Kl Jl (KYI QUI
fj

\ zie ojitmnirujiw

(Ul (Kl CYYI (Kl fj\ zva. iu^icmcHiji\ voo?' koffij-

vruchten.

(Ul (Kl cm
fj(§

^As(Kl
fj\

zva. o^™^ en

oji (Hi (tin z orn /J<3-^i<*m f)\\

a a*
(Ul (Kl \ naam van een heester met eetbare vruch-

ten. Men maakt er amrLiui of ohmoji^im/i

van. (Geanthus mino?\ Rg.)

Qt O Q-O(Ul (Kl (Ul 0SY1
fl \ zie woliasnji*

O
(U12(*J1\ Holl. potje; SB. trekpotje.

O
(Ul &J} 2 p \ zva. ajitna^i mji w*J1 2 P\ ZVa. aJirrjti

Q O o QdSl &J1 2 (Kl
fj

\\ — (Si (hi i imp ]. SB. iets weg-

werpen, weggooijen; een net uitwerpen;

fig. iets van zich verwijderen of van zich

doen; van iets zich vrij maken; een wijze van

handelen vaarwel zeggen.— 2. P. voor '&So\

en 3. zeer plat voo?': een vrouw verstooten.

Verg. athn^n^dntonji^ — (Bini(Kn?(mji\ (Sitfolg

ja*^\ en ^^j^^^x mvdsv. Be eerste

van meer dan een pers. die itder eenmaal Si

KMonjiw— Be tweede van een pers. die bij

tierhaling r&?<?o)?ftnp — En de derde van meer

dan een pers. die ieder bij herhaling SuSgtHTjjw

(Ul QJl \ naam van een boomsoort met heele Jcleine

ronde vruchten, ook van een heester. — tuiaa

h
l)

K}P naam van de patjarsoort, waarvan de

bladen gebruild worden om de nagels rood

te verwcn [Lausonia iners. Rg.). — lua^tmi

(oii\ ook een patjarsoort volgens laatstge-

noemden {Balsamina latifolia). Maar op Ban-

doeng en Soemedang is de benaming onbekend.—
«,? aoi tj| asw { \ (ui id -7T (isi)^ \ ook (Ui(Hinrt(tsn^\ SB,

hagel voor een geweer . Jav. (un^^nsn^w

(Uiwnrtdni q ari nrj in \ zie bij (hi tzi (Kin \\

(Ul (?JI <rYI (ISY1 o \ en mm -n (hii
{

\ zie het vocr-

gaande woord.

(Ui^Jinri (a (ki
fj

\ of M(&ausct9np SB. een

afgeschoten plaats aan den kant van een

water, om zijn gevoeg te doen; sekreet.

Verg . *fc <t? nn/i \ en kv tw n^yi w

(Ul (*J1 (KYI n\ I. o^si^n SB. van wortelsvan

boomen of planten: loodregt of zijdelings,
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maar altijd zoo dafc er niets van te zien

is, den grond inschieten; en van'• <taiwajiap

<Kn/j\ zich met kleine worteltjes, zooah een

kruipplant dot doet, hechten aan den grond.

2. (zi(hj)<Ki'2(HTji\ SB. een hengst een merrie

doen dekken ; een merrie laten dekken.

/ei acu (Knji \ dekken. — *maj)(UM(KH<haij)\ dek-

hengst.

(Ul &J} 2 (KYI n w — (zi(km(K7iji\ SB. bijten, pik-

ken, ook iets in den bek nemen, van een

vogel ; voorts bijten van een slang en van een

hagedis. — ^gou^^n mvdsv. (bij herli.)

Verg. <o <mj tarn arnn \\

(Ul 0J) (Hn
/l N I- M™ (N

2JI
s 8B' met °f van iets

de proef nemen ; iets beproeven te doen.

—

&i(U}ajft(W(Knji\ het, bv. Jiet lezen van een hand-

schrift, proberen. — mwxnt^x II. SB.

iemands voet door hem genomen als lengtemaat.

Verg. tun mi \ en (izzi^t^ \\

O
(Ul &JI (KYI ft \ naam van een vogel, zwart van

kleur, die zich in de sawahs ophoudt en zich

met vischjes voedt.

(KYI ft \ SB. top, kruin van een boom;

bladknop, nieuw uitspruitend blad, jonge

spruit; ook in de spreektaal benaming voor

den gebang palm, omdat men van de poetjoeks

van dien boom de stof vervaardigt, waarvan

zakken (aoi^as?^
j

worden gemaakt.

01 (Ul 0J? (Kn ft \ SB. eenoogig, een oog kwijt

zijn. <rj(uwMTi-Mm girhi ^ \ hetz .—
(
Volg . K.

zou vf mi (Mi intji \ ook voor blind worden ge-

bmikt) .
—- (ui<ri^i!}3)Mii,i mvdsv. — Verg.

o
(Ul 2 (LA t (EAJI^y

a o
(Ul (Ul (KYI 2PW — ooA^ SB. iemand tot

de dupe maken, opligten. — Verg. acivSt

Q
(Ul (HI f(KYI (KYI ft \ naam van een vogeltje, Jav.

(unn(Kn/i\ maar de Soendanezen hoaden het

geluid niet, zooals de Javanen, voor een voor-

spelling van de komst van een gast. Ze

hechten er in het geheel niet aan. — <l/i»o»

i^(wiruo}M^tm/]\ spreekw. waarvan de zin

dezelfde is als van 6^^ana^nrngn^ta^M/i-i.ti

irut\ zie deze laatste spreekwijjze bij G^khiw

(Ul ori(HI OSYI ft\ SB. boschbloedzuiger (Mai.

atjih) ; ook de bij het inschenken in de

vormpjes, over de randen gevloeide en ver-

volgens gestolde suiker.

(Ul (Hi OSYI ft \\ SB. af, eraf.— oVkk^A^n

zie bij ajKVHiMji* — nsii(uia^(isr)n\ er afvlie-

gen, bv. van de tent van een rijtuig, door

den wind; er af geslingerd worden, bv. van
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den koetsier van den bok van het rijtuig dat

omvalt, — (bi»ji<isn(HT/i\ een buffelgespan af*-

spannen .— fci

^

««»

*

^2j] ^ «fe» hengel omhoog

brengen, omhoogslaan, bij het opslaan.

Vera. aAihJiasn^

oji (UI asn n \ SB. zweep .
— «»«».» «s»;\

o

met een

zweep een slag geven .
— ^H^? "5? N mvdsv.

(bij herh.).

(UI (UI asn fl\ I. SB. er af (gevallen), bv. van

het slot dat tegen een deur ofderg.wasaan-

gebragt; uit elkaar, uit elkaar gevallen, bv.

van een meubel; er uit gevallen, bv. van den

ergens in gestagen spijker . — ^^ast^n het

hoofddeksel v an het hoofd nemen ; een spij-

ker of schoen uittrekken; een meubel uit

elkaar nemen.— <faw asti imji^ mvdsv. (bij

herh.), en ZVa. <&i oji asn any\i — //. (Lia^i asn^\

a
zva. «- * im (K.? a w

(UI 2 OJ) 2 asn n \ SB. ontslagen, afgezet, van

een ambtenaar.— ^??0ou(isn^\ een ambtenaar

afzetten, ontslaan.

(UI (ui asn w —- «.?«o>.t5n\ zie wisn \ I.

q a
(UI (UI (Ml fl \ (volg. het Jav. Wdbk.: waarschijn-

lijk het Holt, pietje, pietjes, een achtste

van een Zeeuwschen rijksdaalder .) SB. de

oude koperen munt met een gat in het midden

en die men aan draden reeg, en nu ook nog

wel doOr kinderen, zoo aangeregen wordt ge-

dragen, bij wijze van i^h t *o? i *>? ? w— In som-

tfdge streken tua&ajnf ook voor dubbeltje,

tien centstukje, meer algemem (tinasnojt^

gencemd.

(UI (UI (UI fl \ zva . «^km\ volg. somm. ook zva.

O a
(uwi^asn/js van een dier ; voorts scheldender-

wijs of zeer plat zva. 6-s*«sw\ en Si9%^ an^

(UI (UI (UI (HI fl\ en m m as* (vi mji ^ zoomede (m <?~i

v) ihtji ap at) ^ \ zie ^i, <vi \\

(UI (UI OTLfl n \ SB. het werktuig dat de inlander

en als spade en als schoffel gebruikt: een

groote hak met houten steel en een ge-

deeltelijk ijzeren blad.— r&?<*a/ru^\ met den

patjoel werken; een stuk grond met den

patjoel bewerken . Pass, ook n% tm ojitu any w

<Ei(UktnjnMji\ mvdsv. (bij herh.) ook iets hier

en daar met den patjoel bewerken, en

bep. ook een sawahdijkje met den patjoel

bijwerken.

(UI 2 (*JI 2 &iJI fl W — tum2*uji\ SB. een boom,

willende dien doen sterven, ringen.

(UI (UI (OJI \ en <&n>Ji.rLi\ zie wriiw

(UI (UI (TUI (MZI (Ml fl \ zie ajt^^xnanjw

(UI (Ui w (uiLid5)(ci!Hi/i^ SB. verloofde.
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(Ut QJ) \ naam van een tetr struikgewas . —

nm een ^j)(K7 ^i oof \ zie am azn an j \ 111.
C\J *—*

o
(Ui 2 (W) \ SB. het dwerghert, een hertebeestje

ongereer zoo groot als een haas.

a «
<UI 0J7. \ naam van een boom (Pangium ednle. Bg

.

)

en van zijn vruchten. — ,oti,u»^m\ naam

van een giftige slangsoort, zwart gevlakt van

Loven, wit van onderen en groen van kleur

aan beide zijden van hetlijf.— <£ic^a&Km\

spreekw. voor het in het begin goed ma-

ken, maar gaandeweg slccht of hoe langer

fcoe slechter; en van lakoe lam-pah: in

den beginne mooi en goed, maar van

lieverlede slecht.

(UJ Q<JJ \ naam van een zangwijze en van een lagoe

angkloeng .

(UI2(*J12\ SB. halve bos pare. — ^^?^ ?
\*

zoo'n halve bos. — Verg. .6J2?*o^w

(Ul QJ) @J} OE/J n \\ — tE/i(hJ)cu)(zyi\ zie owioflw

{(LS)\ zie (uiw

a
/rt_/?\ een voorvoegsel, navielijk waar het niet zva.

\9j^\ is, maar
s biji\ in [^am£iw" Zie de gram-

<U1 \ (<tj en cm \ voorvoegsels, waarover men zie

de gramm.

(Ln \ SB. onvertaalbaar redewoord voor <pi2 <uojiji\ I

<ni Kit MMtna^ mi

m

ut \ eanjjdj) irfn tm n^ enz.

tt^iBi^rKnp zonder kost, zonder voeding,

van een bediende, die zijn loon geheel in geld

krijgt en zelf in zijn voeding moet voorzien.

(Uinr>\ I, SB. vliering, zolder. — //. SB.

zooals in het Jav. een voorzetsel voor benaynin-

gen van standen of rangen, wanneer van een

bijzonderen stand of rang collectief gesproken

icordt ; eig. naar het schijnt, zva. de divisie.

(Jav. Wdbk.); maar ook voor een benaming

van bloedverwantschap, collectief sprekende

van de pe?sonen, die daarmede worden genoemd.

(Ll(nni\ SB. rijst op het veld of nog in

de aren. Verg. (n<hna^z\ en tniirti^vKKJinw

(Uinr)2\ S. <u>*Zr B. helft; gedeelte; in

tweeen. — <M<wrm S. oj><ui.r8if\ B. de

helft. (Ki ajinigtnaJi u* \ a^i tui ru q in aj) x5t \ ieder

de helft; ieder een deel of stuk, grooter

of Meiner naarmaie van het aantal per-

sonen. — ot>?<kt??^n S. /&»«ii^»ijj«^\

B. iets in tweeen deelen, splitsen, halve-

ren; lets met zijn beiden o/zamen deelen.

—

In plaats van den Pass, vorm cSicuni i (iQ9 cmji\

OOk wel (iJiiu rr)g\\ (EAnii^ o

,

rS ^ \ ScMjtlt

niet of slechts zeldzaam te worden gel ezigd,—

(U(uinit\ en (LiMnii\ zva. <mke?{.t* ^?<wr??6-b*
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(KKKniis S. (EA(U(rut6-i*<Hiifn/i^ B. tegen af-

stand door den eigenaar van het tweede

jong, een stuk vee bv. een buffet, voor hem

onderhouden.— «.»ot>?<n7^\ en <&? <wn »<£»/?

\

zva. ajnwnt\ en t&i(W>ii\i

(UI(n ,rYl\ 1. SB. heel vroeg in den avond

al slaperig zijn of zitten te slapen, als

een hebbelijkheid ; volg. anderen zva. <cm*ai

^(unc-.a^iiw — II. SB. niet veel noodig

hebben; gauw genoeg hebben, om het

te besterven, bv. van een kip, als men die

met een stoic op den hop slaat of wel van

een hert, dat in dier~ voege een dag krijgt.

III. Holl. vrij; SB. vrij, vrij af hebben.

Verg . foicrn w

(U) 2 cyi \ zva. aj}t(LU2^\

O
<UI <r

*l \ Jav. zva. aji.xm(un\< In de Breanger

is het ongebr., maar even over de grens,dwz.

in het Tjirebonsche, hoort men het reeds

bezigen.— moti^oj \ niet noemenswaard;

dat is al heel weinig; het is ook zooveel

als niets; het mag ook geen naam heb-

ben. <v>ni(8i
rr)(L,rigx:h\ hetz. — m inn tut d (tJ)

<ncmc8ini(8i'-naQ2(i:h\ hiervoor of hiermede

ben ik al heel dankbaar ; al heel dankbaar

7,al ik zijn. — <S<™.^n zva. tz^xmirup

ook zva. <&» i (ot nsn mn uri/i \ niet betrekking tot

rnwn'-n en tot <w» asn asn

q

w— (ui^h(U rn\ zeer

veel; zeer groot; tal van; in overgroot

getal.— chJKui-ri(Li^h\ 6 zooveel! ook 6 zoo

groot, bv. is de menigte enz.

Q
(LSI (LI 2 \ SB. stom.

S

(U]*Y)\ I. Kw. Jav. rijksstad, residentie of

paleis van een vorst.— Skr.poera.— Wordt

verklaard met <cra?H asn
n\ terwijl in de Samaoen

in plaats van mims als mooijer woord <*ji ^n

wordt gebezigd.— //. ^p^\ zie ben.

OJJ *Y1 \ zie het voorg. woord.

(OJI £ \ SB. overal hetzelfde, van den prijs van

iets .

a
(0J)9\ maar gew. £/ffJ{\ en slechts in ^?*/>?

asnan/is waarvoor gem. {aj^mn «?» <ht^\ z™ ^at

hieronder: SB. pijn, smart. Verg. tuti-Z^

dat hetzelfde woord is. — (ufo-r^ ook

((Situi-yi^ £t£t'Ti^9jm9M^\ en tu&m^ajnnmjf\

K.) het zij zoo; het ligt er nu eenmaal toe;

er is nu eenmaal niets aan te veranderen.

—

QQ-%^ iemand {fig) zeer doen of zeer

willen doen, ook met een goede bedoeling, t. w.

om liem tot ander inzigt of tot ander be-

schouwing van de zaak te brengen. —

SQ-Z^Munp zijn kind of kinderen
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kort houden, streng opvoeden, opdat ze

a cV a o a O o a
(Ei inn lajitun astt (HT/j^ — <wi <l« ni q (u asu \ er VOOF

gespannen worden, er aan gelooven moe-

ten, er toe verwezen worden.— {Sinm a£i anjf\

OOk Wel {M<IA1 OSi) (HTJI \ S. t(LV(L,Wil5}lt-M/l\ B

.

kommer, treurigheid, bedruktheid, droef-

heid, leed, liarteleed; lijden, kommer heb-

ben, bekommerd zijn. — <?.» \0A<un nsn pi <h*/j \

leed, kommer. — (Li»ai
[

aj)(unctsiiaoji\ zie bij

a oS O . a a
ajt (Hii w — aciw (&i^jiq inn 2 (m \~ji tun ten (Hill \ zva.

(Hi(Ki(U)\ gepaard met <ui<vim\ of asniuw

(Ul 2 °T7 P \ SB. het giftig vocht dat door de

tanden wordt uitgevoerd, het venijn van

een slang. — <brr/^??^\ de eigenschap

hebben van venijnig of giftig te zijn, als

men er zich aan kwetst, van de doomen

of steJcels van sommige gewassen.

(UI2(UI2?\ S. <&&s B. water of ander

vocht dat men bij wijze van geneesmiddel

in het oog of de oogen druppelt. —

<i°<uid<Mi%\ S. afii<rtnaj>\ B. zich in het oog

of de oogen iets indruppelen, bij wijze

nnfattixasnjis S. (van een meerdere behoort

het niet gebezigd te worden): honger hebben.

Verg. (ugoo/jtw

(Ul CT? P \ SB. zijn werk of bedrijf maken van

iets; als werk hebben, er voor aange-

nomen zijn iets te doen; zijn voor iets.

en (Ul CT) o \ SB. hecht, bv. van een mes. Verg.

tWHn(Hl(LW(Hl^\\

fUl OTI
<ryi (IJf QSY) fj \ of mi ^ °>? (in 2 (isr^/j \ zie *) <u

(U)(&njl\\

(Uini &^o\ zie (uic-zw

(Ul *>? (UTI \ SB. praauw, vaartuig, schuit,

boot (Skr. wahitra). -— m^.l/w^o^n

kruisboot . am ^n xm oji izi -~ji a^ \ ziem <&i ~» <htji w—

(ui Ti cun (EjI iu \ zie £ J LU \

a o

777.

van .— fcinugftunanqs S. <cj»o>

n B. im(mji

O Q
OJI 2 *>? P \ SB. de bijtende pijn, die iets

doet; bijtend pijn doen. Verg. (£j?w — Qt

f(UI(UYI dstl (HI fl\ en [ajicun as)i 2 (Kyi \ zie onder

CV Q
(Ul (UYI (UUI OJI ~&s(HI fj\ zie (SiajviaJifiw

'

(Uinri (LnKUUICCI (Klfl\ zie (unww

(Ul °>7 (UTI\ zie (U(uhw

(Ul (HI \ SB. zwaar, hevig van c£%\ en van

iisi) xsrt w

(Ul (HI P\ of m(um{\ 1. SB. plaats icaar zich

iets bevindt; ligging, bv. van een stuh grond;

betrekking van bloedverwantschap, toaarin

staat tot een ander. — (ejiihi^\ of
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S(U!m^\ ergens verblijf houden, zijn ver-

blijf hebben opgeslagen, won en. — <wm

{Li(m%\ moeten zeggen tot iemandbv. oom.—

(£?m^Am^\ of (ti(U(hn{hftig(hn>i\ iemand in-

kwartieren, logeren ergens. — II. ojhki^

a* * aCY
ZVa. iui(fn^i/j^\ — <wi arh iu \ji on ^ (uri zm im \ zie9(uriz

3. *

iibii nm w

OJI 09 (HI fi\ I. MtHn<uinri<m~ini!Hiji\ SB. zonder

bepaald doel; op goed gelukaf; zwerven-

de van de eene plaats naar de andere.

—

Verg. ^™^™?*"J£" en ™^«™ijgv-

(Einipi(Hiji\ SB. bij een vrouw een nacbt

gaan doorbrengen in haar huis. (0.^^^

Jav. een gang, togt, reis, koers of rig-

ting, die gemaakt of genomen wordt ergens

naar toe; 00k een plaats, daar men naar

toegaat. Em.).

(L/I
CH 2 (HI (l\ SB. aanbeeld. Luidens het

Jav. todbk. (ui^-m^s voor het minder gebr.

<u<nrLiiM/i\ welk laatste van m^n hamer,

ijzeren hamer.

(Ul <"n (HI \\ — £inri9o3t Sit \ SB. vuur aan-

leggen, vuur aanmaken. — ^^g7^ N

branden, bv. semboengbladen ergens.

^HOffO^N I. zva. aj)^*rw^\\ — 2. (Hnaiixji™

(Mji\ zie <HntEitvi<M\ onder owiw

(Ul (Ul (HI P\ en tkjuu<mf\ zie ajiimqw

q a
(Ul nri (HI (HYl (Hi /)\ SB.de onderbuik. Reg. Tj.

(Uinri (HI (HYl (HIU \ {van G^tbMryy SB. (a)

van paarden: van gemengd ras; en maar

i. d. z. 00k v. iem, behoorende tot de inl.

bevolking : door afstamming verwant aan

het ras. Voorts (b) van een niet in-

lander : door afstamming verwant aan de

inlanders. Ook: maar geen volbloed.

Verg. rum m/iw Verb, en Bijv.

(L/l
4rYl (HI \ en oii^mtimn zie "n <m w

asi <J Kb no

OJlnri^Yl (Hlo\ S. aaiMMM/i, B. last, order,
I (&i^) cn "o ^ ( ' '

bevel .— (zin^nthnrsS. (Hi(EinjiMi,j\ B . iemand

iets gelasten ; last geven tot iets; bevelen

zenden, de noodige bevelen zenden ergens

heen. Jniz.i<rtit<ma\ B. van den last door een
CO !H\j <-si

aanzienlijke gegeven mededeeling doen, of

dien overbrengen aan iemand minder in rang

dls men zelf. — ajimin^nnm^s de B. vorm

ontbreekt: bevelen geven o/uitdeelen; zijn

orders geven.— 2. o^-n^n^ #Z?.gebied.

—

?3 1777 vh ^ xa ny t» im { ki <hi \ onderhoorig aan

Mesir.

OJI nri (HI 2 (M fl \ I. zie (3j^amg(K^\ en si»

arnttiJiJI* — 2. B. VOOr <rhi9Ji^niaji^\ den
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adem hebben uitgeblazen, den geest heb-

ben gegeven. — 3. zie (ctkeji^ajji^ na»n(M^\

en onicm (en wj\\

(U) (U)<n(K) oru) n \ Holl. SB. flanel; het ge-

kleurd flanel, waarvan men baadjes maakt.

(U) nr) (Tj (HI cq (HI \ SB. desniettemin, even-

wel. — (lji *d ti pi fn (Hi <ur] am \ nochtans.

(U) CY)2(K12 (KY) f]\ zie <uitM2<M^ 7.

(U)2 (U)2 (HI 2(UU) f)\ — h/ikjit(U2ih9ajuiim/i\
s (J Ul s co tud Ul

of (ui2(U2(ugpi2cuvi(Ni^\ SB. knipoogen, met

de oogen knippen, gedurende eenige oogen •

blikken of ieder moment, zooals men doet

als dat knipoogen een aanwensel is, of wel

als men stofof derg. in de oogen kreeg. Verg,

» o »

(Uini cn (HJi\ SB. hok voor gevogelte. —

(unKrfthMjncLwaEjyis kippenhok.

1

(U) (H) (TV) fj\ €n mm imvwns zie (bltmirwflw

(HI (EJ)\ Mai. SB. vol, van de moan. -— Jav.

de voile maan. (Skr. poernama).

crv^ « c> CY n(U) (*J) (HI (HI fj \ en ^k^^mjj\ Z \

(ui onnriaj} (kyi n\ zie ^m^^w

CY

OS CY O(U) QJ) (UU)\ S. (UKJitHiaojis B. vertrouwen, ver-

trouwen stellen op iemand ofiets (Skr. pra-

tijaja). — <&i(hj)&w\ S. (emu) fa cm/> B. iemand

ofiets vertrouwen.— amajiajioMG^uM^ s.

CY O
(MMWMpiiHT/is B. vertrouwen, dat men

in iemand of iets stelt.

OJ1(n cVl<n cr)(lJ}/j\ SB. in de distrikten

Djampangwetan en Djampangkoelon (Regent-

schap Tjiandjoer): slede, waarop men brand-

hout of pare transporteert en die ook wel

eens met buffels wordt be^pannen. K.

(Pareredan, a sledge. Rg.)

(U) (U) 2 (U) 2 (&) [l\ zie Qhuhejjjw

a a
f(L/) <rYl(EJ)^J)\ (unm^fEji^i ook (ui

rnapaii 3^\

a a a a
zva. (trmM2 <~m(Lvt2(isn/)\\ — urn (m asn sim nn _?

CO Ul ^ CO

a a z .. a a
*>! op (za _? ^ \ zie OIJ (Ki n^i irnj w

o o

CO <ul
J <* - l

zie ***>&**

((U) (KY) n\ SB. onvertaalbaar redewoord voor

an<r)(uii\ aandoen van kleeren of versierselen,

opzetten van een lwofddeksel of hoofdsieraad.

Ook zva. rrjajK^rnj^w

(jut (KY) f)\ SB. zich neerzetten ergens, van

een vogel, ook neervallen, zijnde geschoten

met geweer of blaaspijp of met een steen

gegooid. Voorts onvertaalbaar redewoord voor

a
e-.v) (L» cwi {Hiji \ en &m i am oji ie/i ire tun (mjw

(fL/? 2 (KY) fj \ SB. onvertaalbaar redewoord voor

ash ha \ en (uajicmqw Ook zua. 6-iA(Ei{^u*rnji'*

6^iBi^at<Kvif\ (in het BuitenzorgscJie ook 6^a
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(£3
?^ N

)
SB- tegenkomen, ontinoeten, een

ontmoeting hebben; zamenkomen, van twee

personen, die elkaar in den mond loopen.

(L1 11 (KYI fj\ J, (MniiKvqs SB. visch vangen,

door een stroom over de geheele breedte

af te dammen, of door van een water,

bv. van een bergstroom, een arm af te dam-

men, zoodat het water, den and6ren kant

uitgeleid wordende, de bedding droog

laat. Verg. fn^innigw — (w^niHiKhanx zva.

MnKKKEfinicM^ plek waar men pl( jgt te

marak; ook de bij het marak droog^elegde

plaats.

II. otiini(Km(Mji\ in het Buitenzorgsche : {zva.

ancmfq(U)(frm(h^/j\ menscken te werk stellen,

aan bet werk zetten. Eg. K.)

(Ul OJ1 (KYI fl\ ong . (Jav. kort bij, digt bij;

enz. naderen)

—

<&i<ui<Nnji\ zva. ^izj)d(Cm^ji\

en wel P. volg. lleg. Tj. Verg. £-?<£»o^p—

- ajKuama-njis bijwijf van den regent.

(Uinr) CKYifl\ zva. SScm^Kknjiw Reg. Tj.

(LQH (KYJ/1X\ — (EJi-n(Kii^\ SB. van een roof-

dier: een prooi verscheuren, oni die vervol-

gens te versJinden; van daar voor die opeten,

verslinden. — Voorts: iets zooals bv. een

vaatje boter openslaan, openbreken, om den

inkoud te gaan gebruiken; meegebragte «5?<u»

(Kn(isn/i\ of den voor de reis meegenomen leef-

togt aansprekeo, opeten; vruchten zooals

<^ r
r^K^jl\ enz. in stukken deelen, om ze

vervolgens te eten; van daar voor het eten

van dergelijke vruchten.

(UjOJI (KYI n\ SB. kort, bv. van het touio

waaraan een dier staat gebonden. Verg.

rwe^w— Voorts van de vruchttrosjes van

sommige pare soorten : kort, klein . Verg .

(n (Ui <rY) (kyi fj \ SB. zilver, zilveren.— *?o^m

-TiMnji\ zilvergeld. — ^rno-T/*o^\ een gul-

den zilver; een zilveren gulden. — ny&ini

%?,
? ^27 x guldens Jcoper herleiden tot gul-

dens zilver. Verg. -nm 3a^ -n(uiLu\ en

o
en Ul

(Ui CT7 (KYI 2 \ SB. de stookplaats in een in-

landsch huis; dwz. de vierkante
1 van bamboe

of hout zoomede zand geconstrueerde verhe-

venheid, waarop zich de hawoe bevindt.

O a
(Ui nj (KYl (tp (YUI (Kl f)\ SB. ieder op zijn

eigen houtje, ieder op zijn eigen gelegen-

heid, van personen, die bij elkadr behoorden

te blijven, bv. van koelies, die te zamen wer-
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den uitgezonden ; voorts: ieder op den tijd

dat het hem goeddunkt o/gelegen komt,

van het bewerken van de sawahs, i. d. z. dat

de geheele saivahuitgestrektheid niet op een

zelfde tijdstip door de verschillende eigenaars

wordt bv. beploegd.

((UIOCYl <rY) \ of
L
(ui3<nni\ S.

{
M

>
nrn(8)0J)Jl\ of m

(«n(8i^\ B. zaak, aangelegenheid; regts-

zaak, actie, kwestie, artikel; wat aangaat,

rakende; bewuste (Skr. prakara, geval;

gelijkheid ; soort ; wijze , manier. Jav

.

Wdbk).— aJi (li <uii ni ^ primo, ten eersten.

—

(KncuKKn-nc^asn \ uit dien hoofde, liet is daar-

om; op grond daarvan; daarom. {^,vnni

(trmtmjl^ S. ^j*o?^^2^\ B. lets aangeven
\

een zaak brengen voor den regter of voor

het hoofd van bestuur.

(Ul (Ul (KYI (ISYI /1\\ — (Ei(ui(iQ(iQ i (Ki/i\ SB. een

begeerte of'lust bedwingen; diete keergaan.

(Ul ni (KYI OSYI (ISV f) \ 0faA(tmxsnasnji\ SB. tor-

telduif. Verg . aStasnTton/i^

(Ul (KYI 2 (Ml \ SB. sterk, krijgshaftig (Skr.

prakctsa, beroemd. P.)

(Ul
<7YI (KYI ^&k\ I. (UI-^KHJI^iA Zie OStKHJ/IW — 2

SB. of S. ot)(lm?(U//\ B. iemand onder-

vragen, verhooren; iemand in het verhoor

nemen nopens iets.— ieithkv ^0.7012 <mji\ zie an

(HindQitHU^ — tunui'%<Kin^*.\ zie (isnasnag/iw—

(Efl -% OKX) -£A (&l 'Tl *™ -&(K n l (Hlfl \ Of (VI «» ^* *^W -£*.KM 2

ao)\ zie tm<Hi<Hpi<Hni<H^/i\ of (mfkqnaaaqji^nt

(hi/)\\ — (U)
cii(Kn~z*(3-&(hn \ S. (wti <LWi a>.Q -z*aofl\

B. onderzoek; in schrift gebragte uit-

komst of bevinding van een verhoor of

ingesteld onderzoek.— am^ifi<uni ih-ti ^a(3^a.!m/i\

procesverbaal boek van verhooren en af-

gelegde verklaringen.

(Ul (KYI (Ml **&k2 (HI fj \ of (^mi^naji^ian^ SB.

percussion, percussiedopje.— Verg. ^^j^

(Ul *T| (KYI (Ul 2 (Kl fj \ zie onder ^n^
a

((U1(KYI(UI(*JI/I\ enz. zie ^^'^^

a Q . 1

(Ul CTI (KYI OTUI (I \ in sommige streken zva.

M-rijginsiyiw Maar toaar zulks niet het geval

is, kent men slechts (&<kji <ut «sn ^^ aniru^ met

een tjawet om en die zoo omgedaan dat

van voren geen tip hangt. Verg. oS>aji&

[isn ~j) t» auji \ bij o-il *~n irwji w

(Yl (Ul (Yl *T1 (Tl (KYI —1 (KYI fl W — vftEJivf'ri^^n -»

m/I\ SB. met digt op elkaar volgende

slagen, met een hagelbui van slagen, van

het slaan naar iemand met een zwaard, stok

of derg.

(Ul nri (kyi (UUI (Kl (I \ .SB. het schoteltje, dat
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bij het tvntfnMp wordt gebruikt, en wel

met inbegrip van de asch, bet vuur en

de t^9qjj(hn/l\\

OJ)
cyi OSY) n \ SB. door en door, geheel en

al er door been ; doorloopen, bv . van het

graphiet of potlooderts in een potlood. —

Mium am <rw (KUi \ of a^icuj cunr) asn id anil \ den

heelen weg over. — wriasnim/i* aan den

cinderen leant van bv. een plank en tegenover

een gat dat reeds werd gemaakt of tegenover

de pleh toaar een ander, bv. boort, een ope-

ning maken, bv. boren, naar dat gat of

bedoelde pleh toe, om zoo de plank doorboord

te krijgen, — (Ei-n^pgar^^ een openingr

, bv.

een gebcord gat parat maken.— xix&'rKLnino

ns)i ah (ui USD /) \ ini z onw (lv) arn rrt asn an <eji ? \ spreekw.

ongeveer: gillen en schreijen dat bet gaat

door merg en been.

/ (Ul (ISY) /} \ ooh wel eens cui asr^ \ hlanhnabootsend

redewoordje voorhet <ui cm asnji\ of het fcicm

/tsDganfs van een tome of koord. — (vjjruaj)

a o a a
osp tun in ) (Kyi \ zie tun anw

/J

w

<nf(UiaSY)n\ klanknabootsend woordje voor

het geluid van het op het hout, waarop men een

regte lijn wil afteekenen, vallen of neerkomen

van het koord van het oStcunsnan.'iw

CUi 2 (Ul 2 (KYI f) W — QtMtnsnjjs SB. iets, bv.

het hoar na dat gewasschen te hebben, uit-

wringen.

dJj nri (ISY1 n \ I. naam van een boom met groote

vruchten, gelijktnde op die van den nangka

[Ariocarpus glauea. llg . ) . — aJj *ji -n asp anji

\

naam van een boompje, waarvan de schil wel voor

<mi^iM^kapj\ wordt gebezigd en met vruchten,

die veel hebben van de poeroetvruchten .
—

II. L^niafn^jj-nasn/is een geurige djeroek-

soort, zoo groot als een chinaasappel en met

schrompeligen schil.

(Lft 2 ^Yl 2 <isn /) \ I. (Ui(ug-mosn/i\ SB. volzit-

ten met bloed. — II. tuigtuimgasn^s zva.

-n -n rr) \\ III. Ojig^m amj\ \ SB. af, er af,

bv . van een faioop van het buisje.— cunang

(Udmiw^ niet met de banden afblijven

van iets, i. d. z. dat men er aanhoudend mee

in handen of met de handen aan zit; ooh nooit

te zien zijn zonder eon kleedingstuk, dwz.

dat men dat Heedingstuk altijd aanheeft, nooit

uitlaat .

oajl\ niet meer in dienst zijn; den dienst

verlaten hebben Rg.)— jmMyTuiwjM.^ te

laat gekomen zijn voor iets, te laat voor

iets.— Verg . ^ rum i as^/j w

( arm Osji ^i

2

c~m (isnntfY) arm -Jiamor) V) im
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(Ul 0SY1 (Kl\ zie asntmw

CJ "
(Ul 0SY1 ckyi arm \ Moll, particular; SB.maar

ook wel eens met m miw trff]m wi/is als mooijer

woord: I. iemand, met in dienst van het

Gouveraement ; verg . miajimim^ en miosis

(posy* •— 2. particuliere zaken, iemands

particuliere zaken. — 3. officieus, niet

officieel

.

O^ a
. cy

(Ul OSY1 (Ul 0J1
fl\ zie <uiasn»n\ bij asn^

(Ul nrjasrj arm fl\ SB. beroofd zijn van een

deel van zijn veeren of hier en daar van

zijn veeren, ook wel van zijn staart veeren

en groote veeren uit de vleugels, van een

Jcip, of derg. Voorts van een boom en van

een rijtuig zva. tu nriarnaru^^ Blijkens het

Jav. JVdbk. (ui-rtimaruji van <*4W™JI* Verg.

ook aldaar

.

(Ul QT1 0SY1 arm \ zie <n «sw irui w

(Ulm asn om (1 \ SB . de groote loods, die

vroeger tijdens den koffijpluk in een

tuin werd opgerigt en waarin de vruchten

werden gedroogd.

^"V a cy
OJI (UM 2 (l?n &SW fl \ en wel^cnKKmiHt^iasng

xmasnjis zie asmxmdsn^^

(Ul <rY) 2 (1SY1 2 \ <&?m * <isn * n en i&i'r)gashgKn<mji\ zie

a
((UldJl ("AJMlfl N SB- droppelsgewijze vallen

>

van den regen. Beg. Tj'. — ook droppels-

gewijze er doorheen dringende vallen, van

den regen, door de nieuwe panntn of het

niet zwaar genoeg gedekte atappen dak. Verg.

a

^ ° /a
(Ul (Ml \ of n^(ui(KJi\ Perzie, Perzisch.

(Ul <ryi (Ml fj\ — &i'-n(hiji\ en w~n(^Ji-zA(mji\ zie

VT
(Ul (Ul (Ul /) w — ki<uaji^\ SB. melken.

(U12 (Ul 2 (Ml fj\ SB. pijn doen, pijnlijk van

iemands kammen, omdat daarbij haren worden

uitgetrokken; snerpend pijn doen van het

riet, de karwats of de sweep waarmee men slaat.

a
x

(Ul nrjfrJl fl\ SB. turkoois (Perz. SJ4 wi).

(U) ^i®^/}^ Kw - MjH^i^^ gekheid makende
y

benaming voor het mannelijk lid; voorts

SB. het wat ducner gemaakte gedeelte

van een balk, dat gestoken wordt in het

gat dat in een ander balk werd gemaakt,

en dan die beide balken verbindt.— Verg.

(Ul 2
c^l 2 (Ml [) \\— <8ntuii'YiiQjiji\ SB. met den

voet, ook, op handen en voeten kridpende of

wel voorovervallende, met de hand zakken,

schieten in iets, zooals in een gat bv. van de
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paloepoeh of in de dekplank van een brug

;

en van een dier; zakken met den poot in

een gat ergens, bv. in de bevloering van den

stal.

Q
(Ul Hfl 0>JI \ SB. geweld, dwang. (Jav. (urj^miK^

en van iq'majis krachtig; kracht, sterkte.)

—

(tinrtojis geweld gebruiken.

(Ul 01 (Ml (HI
/J

\ Roll. SB. present; geschenk,

cadeau.

—

II. Holl. SB. percenten, kof-

fijpercenten.

(Ul <ry) (Ml (HI \ SB . (mi

?

oj) (ljm oj) cm \ ijzererts,

dat de eigenschap bezit ijzer aantetrekken

en dit aan zich vast te houden; magneet.

—

Wordt verMaard met -n^^oSw

—

(Pura-

sani, fine tempered steel. The loadstone,

probably from being applied to a bit of

steel. Rg.)

a a
(Ul nr) 0^/1 am (Hi n \ SB. de wadah waarin

de verschillende artikelen, die men col-

lectief sprekende met M&i-n\ benoemt
CO

'

worden bewaard.

(Ul2 nr)2QJ}2 (ISrjnw — ^unn^nasn^ zva.

^2-ma^m^\ en beide ooh: afglijdeh, van

de samping of van den broek; voorts : zich

laten glijden uit lets, bv. van een jongetje

it den doeJc waarin het wordt gedragen .
—

(zignigojuA (ht/j \ iets, bv. de samping of den

broek laten afglijden, afstrijken; enz.

(Ul <n (Tj (Ml OJU) \ z{e MyMiMw

(ui o? 2 ori (mi (uui w Si ^n i on aji foui \ zie n^ i

(Uinntpn cKljl \ Holl. Franschman ; Fransch,

Frankrijk. — ^t^-t^^ Franschman,

Franschen

.

Q . oOJinKKQ (En(Klfl\ of MMMzMuTjis tot een

bedelaar wien men niets wil geven, maar took

ook niet onvriendelijk wil bejegenen, ongeveer

ons: je moet maar eens voorbijgaan.

(Ul (Ul \ zie bij (U)(tsnj^\ en bij ieji asmamp (Skr.

poerwa enpoerba.)— «5ww.m^o\ veront-

achtzamen of nalaten de {nog steeds de goede)

oorspronkelijke wijze van het te doen.

Very . (li vm w

(Ul ^n (Ul (HI \ zie wn|o^M*

(Uinriaj) (hn (HI /l \ SB. de gave, eettcaren,

taba/c en (Mgiug^ die gearrangeerd op een

blad of op iets wat als zoodanig wordt

gebruikt en dat altijd meegegeven wordt,

o. a. bij het <m \m rm cm ^(mn\ van bruid en

bruidegom, geschonken wordt aan de pa-

radji. — In plaats van o^^^/ki^n zegt

men ook wel ojiajunn^onjis en voor de offer-
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spijzen bij de oogstinwijding sckijnt dit

laatste woord de meest gebruihelijhe tenanting

te zijn.

a •>

(U) nrj (Ui \ zie -*j«3t*

(Ui(rvj\ of Sliuirn.is SB. noodzakelijk, noo-

dig, pligtmatig, volstrekt noodzakelijk,

het is volstrekt noodzakelijk ; noodzakelijk-

heid, groot belang (Jr. ^Joj^ plazzloe,

noodzakelijke pligt. Jav. Wdbh.).— <&><ui'

tnjio£n*an,i\ iets als een zaak waar het op

aankomt of die noodig is beschouwen of

bebandelen; van iets zijn eerste werk maken.

OJI *T| 2 cnJl
ft

\N — zLi-miw^ SB. bladen of

vruchten afristen, afrissen, van den tak

stroopen, door dien in de voile hand te ne-

men en dan door de hand te laten gaan .

—

(Ejini d (rLi(Kii\ mvdsv. (bij herh.)
(fij <—<

Ojj cy) (TUl fl \\— (Vj'vitnjltaajiy SB. iets zooals

bv. een tali in elkaar draaijen; ooh wel eens

maar niet goed voor: den wijzer van een uur-

(HI.IWPwerk ronddraaijen. Verg. «pA»[

a°<u)<Q<tsri^iJn<rv>ji^ met een tjawet om waar-

van het tusschen de beenen door van ach-

teren opgehaalde eind in elkaar gedraaid

is, zoodat de billen geheel bloot zijn. <&™

<8asnt<n«n<rr*JI^ en «§» <w» ®>
*l
&"

*l
*" N ^z -

(U) annm ay trui \ SB. geleidelijk, duidelijk en

sierlijk, in welgekozen bewoordingen, bv.

van iemands spreJcen; ooh geleidelijk, voor

den voet op, van het den Jcoran lezen, dwz,

zonder over te slaan en allijd beginnende icaar

men de vorige maal nitscheidde ; voorts soort

bij soort, in geregelde volgorde, van het

dingen ophangen, plaatsen of zetten; en voor

den voet op, van het iets deelen of uit-

deelen.— &i

^

tj ^ ru *™ ?^ \ zijn woorden (wel)

kiezen. Fmz.

Q Q ana
(Lfl *T? (WJI (KY)

fl
W (Einiru) (hWfl\ ZVa .

^(Ejinr^nr,

rnruKKV/lw — (ui *n ru m}\ zva. vt tui v] ^n rj rhi iirn>\

ojf ni cnjj (Kn n w — n^^H*™^ &%- vallen,

van halh, stof en derg. van de zoldering of

van hetgeen als zoodanig dienst doet; er valt

kalk; er valt stof.

rn cui(n cyi on oui ocn n\i— ^.^-n^m^^N

SB. stuksgewijze of het (de) een na het

(de) ander vallen, bv. van de Jcnoopjes van

een vestr doordien het koordje, dat aan de

binnenzij van het vest door de oogen van

de Jcnoopjes was geregen, brak of losraahte;

ooh: keutel voor keutel, van het o<m\

van sommige dieren; en korrelsgewijze val-

len, bv. van de rijst uit den zak, waar een



«ji ? -n ?m ?
/hrr}/» \™^ 561

schenrtje in is. — iqiu(r^ rrni^<qn.tKn\ het zdo

vallen

.

(LSI 2 *Y) 2 (tnsi 2 (HY) f\ \ SB. met geraas neer-

vallen van iets, zooah Heine steentjes ofklein

geld, toaarmede men gooit of strooit. —

tfn-mru?rrnji\ zoo droog zijn dat men ze

niet meer tot een balletje kan zamenknij-

pen in de hand, van gekookte rijst.

(LSI
cyj QUI \ en m "n ru ^ zie <ia <r£i \\

«/

(LSI (LSI (Ln \\ — <&iiuah\ SB. iemand of iets

aan stare n ; zijn oogen niet afwenden van

iemand of iets. m;uiah&7ri£~<ri<Hi(Me\ h*tz.

(LSI 2 (LSI 2 (LSI fl \ SB: de gebalde vuist.

Q a
(LSI TJ (LSI &J) (hJI fl \ zie .i-

»

^ xm ikj w

(LSI
CT) (LSI *>? \ Kic. kwanssuis, quasi ; veinzen,

bv . iemand niet te zien of iets niet te heb-

ben .
— Verg. 6-t».oG-i*itj?\\

(Ul 4ryi (LSI &SYI fl\ of [^iw am/) ^ oji{AA iu am/} \ en

izi-n (U tsrtji \ zie m «sm^ NN

(LSI (LSI (LSI (ISYI
/J\

zie onder (lq £a asn/fw

(LSI
eyi (LSI QTiri \\— m «r» o cm/j \ zie <w cuarnjj^

(LSI nri (Ul fl \ SB. rasp. — ^i-ti^n iets, bv.

suiker raspen.

*"H 2 (Ul fl \\ — £l<-ntrnji\ SB. niet te houden

zijn, niet tot staan zijn te brengen, van een

loopend paard, en het eerste ook van iemand, die

(Ul

bv. wensclit terugtekeeren; voorts: niet tot an-

dere gedachten zijn te brengen.— imn£lni 2

?^^ bv. van iemands hals: geschuurd door

een gespannen touw of derg., bv. door het

tonw, waaraan hij een paard laat ronddraven.

(Uini(VJl\ of M-nio^ I. SB. verguldsel,

klatergoud (Skr. pdrada, kwikzilver.). tu.

ni om 7.01 of cTiiL'njij)^ zie bij c-.*-nw —

II. (Skr. pradah, een gever, gul.) —

1 1 Ti ?,j) x of £> *» i^ ? \ SB. iemand bijstaan met

geld of goed .
— vi *~n ?o ujm \ of <m "n -m % o ori \

bezigt men van iemand, die ongevraagd en

onverpligt zijn hulp of' tusschenkomst verleent,

zoo wel in ee?i geval waar het een verdien-

stelijke handeling is, bijv. bij een sterfgeval,

waar de personen die handelen moesten ont-

breken, als (in een geval waar het een zich

bemoeijen is met iets, waarmet men niet heeft

te maken. Beg. Tj. (?)— <&i kyiuji ~at\<mh

wr).tji^.oM\ spreekw. van iemand, die hulp

bv. geldelijke hulp verleent, hetzij uit eigen

middelen, hetzij door het benoodigde, op zijn

verantwoordelijkheid, ten behoeve van den

hulpbehoevende, te leenen van een derde.

(LSI (LSI (Ul P\ of (uhw>^\— <&t(w<ia%\ of <&nutf\

SB. iemand aanhoudend liggen te zeuren,
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of steeds maar door aanhouden bij iemand,

om lets, opdat hij het geve, het make, enz .
—

Ook, maar een Javanisme: iemand aanzetten

of dringen tot het doen van lets.— <w£t«S{\

aanhoudende vermaning en onderrigting

aan een kind, opdat het wijs worde en braaf

opgroeije; tucht.

crv^ o
aji (Uj

t
arm \ en **

'i
CY a

(Uj<rLl\ ZW <VI&J}<TL1\\

cry' cv
(Ui (LJl tUUi W — &>ajtaM\ zie zj) nit w II.

S °
(Ui<l&\ Ar. y.\3 pkardj, de schaamdeelen.

Q
(Ui nj 0& \ SB. vrouwelijke arts, vroedvrouw

;

ook de persoon, voor de meisjes een vrouw,

die de besnijdenis verrigt.— Verg. ^^m^w

(Ui <rY1 d£K \ en w-ndK:\i m wna ZW (ui. *z w

(0J10£?niasy)ji\ faS^asn^ SB, strijder;

en bep. ook inlandsch soldaat behoorende tot

een der in de Preanger geworven compag-

nieen, en waarvan op ieder regentschaps-

hoofdplaats van genoemd gewest een ligt.

Verg . i^nmw — itm^u(^nnasnim^\ krijgSge-

waad, de krijgsmanskleeding.

(U)Z irY)2(te\2(nJin\\ — Mi-m^gnjp SB.

zich bevrijden, ontsnappen uit de wruiwzs

van een kip, ook ontsnappen uit de kooi,

van een vogel, en wel niet door het deurtje,

maar door een andere opening.

dJjnr}(UUln\ SB. uit elkaar vallen, bv. van

gebak of wel van iets zooals wifntStiutji

rijst, bv. bij het op den grond vallen.

a
(Ui 'Ti (UUi (KTi fl \ SB. een aarden pot met

een buik. Groentens worden er wel in

gekookt.

(Ui2 01
<r
yi (UUi OSYi

/J\\
— cEn^-n-tLiisn/iy SB.

hangen o/gehouden worden aan de voeten,

zoodat het hoofd omlaag hangt ; van een

dier, bv. een kip: aan de pooten hangen

of gehouden worden, zoodat de kop om-

laag hangt; voorts, maar ^7?^-r>*i/j<i57)^\

dan in de plaats gesteld voor (ZM<n-najvi(&}2^ \

een dier zoo nemen of houden dat het

!Eji2(^nr)tiAJiamji\\ Ook iemand, bv. een kind

voor eenige oogenblikken zoo nemen of hou-

den, hetgeen aangewend wordtaheen middel

tegen de hebbelijkheid van in den slaap het

water te loozen. — Pass, (i%<ui2<nr)ajhnnii/i\

o O
en <wi m 2 <n"n (IAJI flSJ? 2 (HTJI w

a a
(OJidAJi asn (Kifj\ zie bij i^w

{(UidAJi dSYi \ of <ui(iM(isn\ SB. omzigtig, voor-

zigtig, op zijn hoede; voorzigtig zijn;

omzigtigheid (Skr. prajatna, aanhoudende

inspanning ; omzigtigheid , hoede . Jav .

Wdbk.).
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(Ul ni (UUHM fj \ zie &(tii(K^\

(Ul 09 dim 2 (Mfj \\ — n 1 -9, Ah !ki/i ^ SB. omge-

draaid, omgedraaid zijn, bv. van iemands

arm door een vol.— ^^.ti??^?^^ lets bv.

den Jials van een vogel omdraaijen.

oji ni &iui 2 oji n wW El '~n iLU 2 IhJjJl \ Zie M T)

f(UI(UUI (UUI \ of(ui(LvnLu\ SB. benaming van

zekere een aandeel uit de pare tjoeke ont-

vangende, heerendienstpligtigen, die tot

het personeel van den paseban behoorden

en voor allerlei verrigtingen van minder

gewigtigen aard werden gebezigd, vooral

als postilions voor het brievenvervoer.

((UlllAJI 2 Om \ 0/ Sfauirrm S. (tyajutaby of

(ui(uiwcm\ B. in alle opzigten goed en ge-

schikt; passend en behoorlijk; behooren;

geschikt; 00k en gew. (uinj),cm[(ui^vi i (m\ of

<Knnr}(Hnnr,^k 2 [M
>
(LU2am\ overleg, nadenken

;

overleg en oordeel; gevoel van hetgeen

behoorlijk of passend is. — ajixm^^Q!

wtam\ in opschriften van brieven,is Jav. en

wordt niet verstaan ; het wordt verhlaard met

»ji asti 6-iA/Hi (taw (Mam % \\ (Skr.prajoga, gebruik,

aanwending. — Jav. Wdbh.)

, Q *
(ajyuvi (d (Ki

fj
\ zie <u**

(Ui (UlSI Of) ft ftZW N ook iji^y) (Hyizm {van (ui^n

11. en Mjji^n^) zie orntHifrrn/i^

(Ul (Ul (EJI n \\ — mi mi (ui (eaji\ SB. een soort

welriekende m<u\\ Van mzli/iw

(Ul (UI2 c&l/j \ SB. uit, gebluscht, van vuur;

om, uit, van demaand.— Verg. rn im &u tKrt/iw

w.iajig^jjimtis een vuur of lamp uitdooven,

uitdoen. Verg. het volg. woord.

(UI2(UI2 (&lfj \ SB. de oogen digt hebben;

met de oogen gesloten. (UKugtuiz&i/jsmvdsv.—

n o
(Li zclizoju sat chij \ de oogen gesloten houden,

alsof men sliep. •— (E.i%<utQ2<taji\ de oogen

digtdoen, sluiten.— Verg. Qx^jw

os a CYa a(Ul (&l OJ) (hJI
fj

\ zie aji£ii8>*

ajinrinn ceji (hn
fj

\ Roll, vrijman ; SB. ont-

slagen uit 's lands dienst, zonder toeken-

ning van onderstand, van een inl. ambtenaar

of beambte ; gewezen, van een op dien voet

ontslagen ambtenaar of beambte, hem noemende

met zijn ambtstitel — In geschriften ook wel

eens van een vorst en dan zva. onttroond.

—

Verg. (uitKi^A^arin^

(Ul cyi 2 (&l (KI ff\ zie (ui-rtSiw"U
s

en (Ul (EJI <&*}/) \ Europ. Vermouth, de wijn van

crv
(Ul (EJI OSYI\ SB. of S. en dan ojitajitw\ j} m
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juweel, edelgesteenten.— »^.™*<wi rn&nopj\

diamant, diamanten.

CV Q a
c~y Q cy a

(L/f (&) (Ml \ S. (ue,o<M.^ of cui(F.-i-XM2aj^!i\ B.

Holl. permissie.

Q
(ajraj cE/i (M ni \ zie motiw— (Skr. para-

meswara, opperheer; het hoogste wezen;

Siwa; en Parameswari , ook benaming van

Doerga. Jav. Wdbk.)

(U) OB) (TIJ) \ zie hij */ ruw

Q n
(t/i cu) (eji ~j am n\ mm .<?.-» ~?my v & <u «

?

^

o^ N cn mmifi ~iamj\ zie oji (hi -Jjorr) <j\\

Q
(HAW (EJl (U) (Kl\ SB. gebloemd tapijt, mooi-

jer aIs een u^irt > <h) 1 <u n w

(U) *>? am f)\ Kw. ihi>icrnj\ SB. ieniand in zijn

has ergem over gaan aanspreken, onder

handen nemen. Verg. mxazwwnj^ — (vmi

Vn^V de epidemische ziekte, die soms

heerscht onder de buffels; ook heerschen

van die epidemische ziekte; en sterfte

onder dieren, die men er op na houdt, bijv.

paarden, kippen enz. — Verg. ajiajirua.^^

;vm ni amy \ zOOmede l// arti xn 077 y

w

Q Q
(Ul 07 cmU \\ —S^amq- SB. ieniand het oor

streelen, van muziek of een ander aarigenaam

geluid; ook, maar 0. a. op Bandoeng hiervoor

fl^n<rn^\ van een of meer paarden, bij fees-

ten tot vier en zes tegelijk: op de maat,

door gamelan of angkloeng aangegeven,

loopen, dansen en andere bewegingen

maken.— Een op het ii-Qam^ ofA nm/j\

goed gedresseerd paard noemt men een m??jj

nyrr>riii\ of evil M|a,Mp]^% Qnicm?

wq\ of (Nn'V'ififnttniis het paard dat men

berijdt, doen o/*laten twyian f\ of ahn^iamnw

dji nn am
fj\\

— ^-n<m^ SB. vallen, er uit-

vallen, bv. van de rijst nit de aar; uitvallen,

van het haar; uit de hand vallen, van lets,

bijv. van de speer, icaarmede men gewapend

was ; ook: zich ontbladeren, van een Hotm.—

1. 1 ~n Tj ciiTj
{

\ mvdsv

.

(VI CU) (nnr) am
fl

\\ SB. stotterend, van iemands

spreken . — Verg . w^ 1 j> ruq \\

ay?2 <r»2 am/f\ SB. soort net waarvan de

rand a Is een strik werkt en waarmee men

herten vangt. Ret wordt gesteld in of

voor de in een afsluiting gelaten opening. —

.£» i t) z rmji \ een porog stellen. Verg. n? <n z» \

i°(Li(bi)/i\ >/ffS 1^^2/^ ZOOmede QMnvutqw

(L/J
<rYl am \ zva. (uiiiiHtw-— Verg. iu.ru am \i

o o
(Ul*n am\ SB. diepe greppel of sloot

om een kebon (Skr. parikha). — Verg.
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(lA cyi CTn \ zva. (UVfMiaa/fw— 11 Dcm(Ki!tsrt\ de

vrouw of vrouwen, die in vroeger tijd

uit een o/meer dorpen moesten uitkomen

om de pare van een hoofd, als hi] veel

in eens wilde gestampt hebben, te stam-

pen
;
— ook zoo als rijststamptster bij een !

hoofd te werk gesteld zijn of geweest
j

zUn - — \*Y
r
l}

v
l'
ruynx by wijze van dienst- I

betoon, in eigen huis ten behoeve van iemand,

die bv. wil sidekah en geen tijd of gelegen-

heid heeft alles zelf te doen, rijststampen

of rijstkoken .
— ^rnrmJniar,^ het rijst-

stampen of rijstkoken zoo laten doen, zoo

overdragen aan een ander. K.)

(U>m am OSY)n\ of ^cmaM/i^ zeer plat

zva. ojic- { \ van menschen; worts SB. af, klaar,

afgeloopen, van een verrigting of wel van

een of meer gedeelten tlaarvnn. — oni^^i

miisnp dood, van een geslagt dier, ah het

leven er nit w, als alh zenmctrekkwgen

hebben opgehouden.

(Ul OJi cm aSY)fl\ zie &.}<,» m, 9*
S ^J(

CY
(
~y

(Ul am (*J1 \\ -— m amMs SB. een mensch of dier

wreedaardig of hevig kastijden; een dier

zooals bv. een muis
y
die door de kamer loopt

doodslaan

.

(Uiam(MI?\ Holl. SB. purgatie. M<m&^

een purgatie toedienen aan iemand'.

(M'TJ.amarui n\ bladerloos, kaal, ran een

boom of struik; open, van een rijtuig, icaar

men den kap afnam. Zie en verg. y «/^\

zoomede het hieronder volgende woord, aldaar

1. — Verg. ook q ~>i <n? >u//\\

(L
f/

C

V, an
?l

(nj)
JI

N L diktoijls voor <wn™<tu^ -

//. SB. het niet willen opgeven, hard-

nekkig zijn streng vasthouden, halsstar-

rig-

—

E
l
n
}
a' 1

l
r^t niet aflaten, dwingen;

iemand willen dwingen
; een vrouw dwingen,

willen dwingen zich overtegeven. — Pass.

Ook a. 5t i.i i ) mi 1 1 1 imn \\

(OJ) (tm \ SB. vorst (Skr. praboe, superieur,

opperste, heer, meester. Jav . JVdbk.).

—

<*:i )n ten i^y-if
">'» ' ' n Z'le '. / tni Dt w ;, n ,li > > r.n

2

*njl\ of Mr-nj^tcniaap 1. rijkssieraden. —

2. gouvernements eigendom, maar ter

bewoning gegeven aan een ambtenaar, als

een voordeel aan zijn betrekking verbon-

den, van een huis ; ons lands in landswoning

.

—

•

k) t.i % >o;
:
nj,
y
iri ? cto/fs sawahgronden, waarvan

de opbrengst behoort tot de inkomsten

van een aangesteld of erkend inlandsch

hoofd, bv . van een wadana. Na de reor-
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ganisatie van de Preanger lieeft men zulke

gronden nwt meer. — ^? (ui%

w

t> »o?^ n ^efc.

—

De eigenlijke beteekeMis van dit laatste kan

zijn: sawah of sawahs met een zigtbare

grensscheiding, en dit voor: sawah of sa-

wabs afgescbeiden van de overige in het

distrikt, of wel afgesloten sawah of sa-

wahs, t. to. ten behoeve van een Jioofd of

dt hoofden.

(EYI \ I. zva. (uiit)\\ — ttq(uix:n(unqoJiaJi\ of1
(hn^\ncn&(^aj)^n\ de Schepper en Vrijmag-

tige.— II. zva. ^o^w

(Ul CH (un/f\ SB. voeder, eten. — m-na^p

het (een) maal geven aan velen, bv. aan

zijn werkvolk.— otjoknt^n voeden, te eten

geven aan vrouw, kinderen en bedienden, ge-

zegd van het hoofd van het huis, dat hij

zulks is verpligt; voorts - een dier, bv . een

paard eten geven

.

aji tun cvm asri aw — e,n),CT^\ SB. opko-

men voor de kosten van de begrafenis

met ap- en dependenties van iemand ; de

kosten. van de begrafenis van iemand be-

tdleTl. —— <&i(vm(cii(isn<hn/i\ hetz

.

(Ui (Ui (tni dSYi n\ en o<iji<tfn«5w?<HT^\ zie <u»

f(UI (im 2 asn n \ SB. gereedschap, instru men-

ten, bv. van hout, ijzer ofbamboe; materialen,

bv . voor den bouw van een liuis ; ook en dan

ook wel warm asnjimn (z,i ^ \ meubelen; voorts:

tuig van een paard; iets behoorende tot

de uitrusting van een schip ; gerij, eet-

gerij, kenkengeri] em. — deelen, gedeelten

van een brug . Enz. — lauimmam/iGjAcmdan/is

een of de verschillende dingen, bv. kussens,

deken, enz. die tot een slaapplaats behoo-

ren . — <lh ^n mi g (isn orv) (kji \ de verschillende

artikelen of een er van, behoorende tot

den dos of tot speciaal gebruik van een

man.— rtj?^rt^?/is?y(3.^*tf?^<n<uj\ hetz. van een

VVOUW . — Im am z asn t^i urn i isn ^i rri\ OOrlOgS-

materiaal. — ajixjmixmzisn^ns allerlei soor-

ten van prabots, de diverse prabots. —

(umnKmtasnihnp iemand voorzien van prabots.

Verg . (ciwa^aoMyi*

(Ui nn azn (M\ SB. ofS. m^m^^n B. ge-

zegde, spreuk, les; waarheid, nuttig om te

weten en te bedenken, uitgedrukt in een

spreekwijs; spreekwoordelijk gezegde. —

(O lE/i t (u nitvm oji \ of <u)(EJitKn<Hi-Ji'rnazn(k/i\ zva.

iwrnvmoji* (Skr. paribdsd, algemeene regel

van interpretatie . Prof. Kern. Jav. Wdbk.),
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/A>7 KM (Ut \ zie (Kignh(ciM]\ ,? ?7^ ,*o j\ en (iji^w

(jj;/? N .2^0. vf (u) Mnji \ in uitdrukkingen zooals deze:

001 /^^ (rm<-n-m c asw isr; <isn 1:7? ? % (L,w rn (Hi q w Of

Wei: <S-s* am 2 oj)O ao> 6-XKWj(ibi gtin(hri£-^asn(L7)(uu}

rrf(£j}^\\ Antw. GJaarhtajiJiw Enz

.

(Ul
<rri\ SB. soort groote arit.

/L>7 rtT? \ /. SB. geven, toestaan, vergunnen,

goedvinden.— <&» »o

^

mm £i\ B . als het

mij gegeven wordt. — ajiajnSi(maji9<najiSi

<3^a.!rLif\ B. en als zoo is de wil van Allah.

—

ihii(umu\ zie wv(K))^n(hnji bij (iSnMnw — 11 cu

tfn 2 (m/j \ van het Godsbestuur : iemand iets ge-

ven, schenken, vergunnen. Voorts nog mm^

iemand gegeven worden de vrouw (de man)

te worden van iemand. — 2. tualis S. <tni

(ui(iji^^.an/j\ B. het trof juist; toevallig;

juist; geviel het, trof het; het treft.

(Ul nrj \ SB. plek in een rivier, waar het

water een- Snellen stroom heeft, (terwijl

de bodem daar geen zandbodem is, maar

vol ligt met steenen. Rg. Reg. Tj.)

<UI*Y)\ SB. strijd, oorlog, gevecht; strijden,

vechten. — ^r-n^*^ vechten, oorlogen

tegen iemand, iemand bevechten. — SlQ^n

m(ktji\ vechten; strijd, gevecht. — (CtQnh

xi9ajf\ slagveld; plaats o/tooneel van een

strijd; oorlogstooneel. — *S^^^<o£r-rn

ten tijde dat er gevochten wordt; in den

strijd. — (biaji^h(unij]nn\ of !ui(ui^h\ een ge-

vecht, m. d. z. van een of ander gevecht.

—

a . a . o
(ui-nMKntrw/is zie »J) a-n iriyj/iw

« ...

&J) cri2\\ — ki-his zva. QCmt^

a * q «,

(uinn cuinri\ zie &^
(Ui cyi\ SB. bord, tafelbord. — &%«m<&s

zie bij x-mcSiw

dJj T) Qfl (U) cY) 2 \ en «/^7^o-t7?n zie <n tut-new

01 (U) *T7 \ SB. verdord, verdroogd, van een

blad of de bladen aan een boom of struik;

dor, verdroogd, van mos, zooals van het mos

op een steen. — Verg. G^a^^w

OTI (U) <r>9 2 \ zva. ^/707*-r7^^ dat toch ookwelvan

het lijf icordt gezegd. Zoo noodig voegt men

lb 2 hi z asr}\ of 6-&(Ui(hrn\ acllter. <ui *r> 07 lui^n i \

en <&k-rivj(Ei'ri2\ zva. ^(ut^fw

(L/i 2
<rn \ I. SB. (un(hm^(U2^h\ naam van een soort

klei of leemaarde. — Men bakt er pannen

en potten van, ook wordt deze aarde gebezigd

als een soort zeep, alleen of als ingredient

van zeker mengsel, waarmee men het hoofd

wascht, om dat te zuiveren. asn da g % asrt wi \ of

asn dm % asm tli \ hetz. — Zie 00k (3-&i<n
c-n\\ —

II. (ugni\ SB. bamboe 0/houtdat *jj<l»?



tuyn/n rrt xn inn

\

568 ^Y^ir

n^n\ — tut rr}?\ bamboe of Jiout kappen om

het vervolgens te laten liggen tot dat

het droog is en geschikt voor brandhout

;

ergens zdo doen.

III. «.»->i\ SB. ongehoorzaam zijn aan

of met luisteren naar een bevel of bevelen .

Very. &i -*» en ook het Jav. Wdbk.

(Ul fn cy) arinri ccn cm n\ zie ^^\ II.

f(Ul(KYi2\ FIoll. franko; SB. postzegeltje.

(Ul ^h (KYI OSYI fl \ SB. stel (12 stuks) knoopen.

3..itut
rhtKi}asnSn\ een stel knoopen.

(Ul nri (kyi osyi
fj
w — .^n^^x SB. stijf,

stijf geworden, van de spieren van een

lichaamsdeel, bv. van het been, ah dat zick

geruimen tijd in dezelfde gebogen positie

bevond; ook voor goed stijf geworden of

opgetrokken, van de spieren van zoo'n li-

chaamsdeel, zoodat men het niet rneer kan

gebruiken. Voorts: op de zij, met de

beenen opgetrokken, liggen; ook nog zva.

mAo^ en Jig. in kommer en zorgen,

verslagen neerzitten. ^i^^*™*^ een

kind, dat men naast zich heeft liggen, met

een arm omvatten, terwijl men met de

beenen opgetrokken op eenzijligt. Verg.

bij *<«#tmio^w

(Ul HJ (KYI OSYI fl \\ (CtTii.'M.bw^ zva. ^i-ritfnxsnjfw

Enz.

(Ul 2 *">! 2 (KYI 2 (YUI fl \\ — <ci i -ii t <vn i M/f \ zva.

^)^i(trnur^\ maar slechts van menschen. —

SniLU^hftrndH^/js mvdsv . — Verg. xnvfrt

(Ul (Ul (KYI (Ul fj w — <ea aji^'w^N SB. krimpen,

zooals van goed door wasschen of verven; en

fig. zva. ^^*^r fig. — ^V^'W
de hand terugtrekken, inplaatsvan die uit-

testeken, die niet uitsteken, om iets dat

toegehouden wordt, aan te nemen.

(Ul nr) (Ul \ /. SB. door elkaar staan, zooals

men ze neerzette, om ze maar uit de

handen kwijt te worden. van alterlei wadahs,

bv. na het ('ten. — II. zie fwnow I.

(Ul nrS (U>\ SB. opening, gat, holte in een

i; zoo'n gat in een boom, waarin een

vogel zijn verblijf opslaat of zijn nest

maakt. whw N °k i^wwnw ^ een opening,

gat of holte hebben, z6o hoi, van een boom.—

Verg. cmt-tjn<imfl\ en frnfm-w*

(Uintjam\ {3j>crr}\ Kw. gevaar, gevaarlijk.

Jav. Wdbk.) — iu%nmt^MJt\ naam van de

kris van Soepena.

OJI^h <m\ (Rg.) ^w\ SB. iemand die
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houten scheeden voor krissen vervaardigt

zoomede handvatten voor die wapens

maakt en besnijdt.

<wycry\ SB. het mengsel van metalen,

waarvan sommige *»*».,£,^^ worden

vervaardigd

.

0Jtni(8l\ z0a , Q^ m ^ l3%

^^N 7fo«. SB. pacht.- £^ x ^
pachten. Pass. «3«^,_^ kA„w
"*MSB7«" «»/«j«*m^,«,x pachter, en

hep. ook pandjeshuishouder.

*l<UK>ay\8B. I. de hand slaan, om er

een begin meg te maken, aan iets; be-

ginnen uitvoering te geven, uitvoering

geven aan iets; beginnen. Sonu echter is

«f««2* niet terug te geven. Voorts bevelen-

derwijs gehezigd: doe; doe het; begin.—

2. zva. titanrys //. of ajnjuy* _ Verg

<Vt2<HTtJI\SB. redewoord om te beteekenen

bet den mond openen om te gaan spreken,

het beginnen te sprehen; en van daar ook

m»«»^ voor spreken, zeggen. — M,^
zeggende, luidende, luidde; het luiden,

de inhoud em m* brief. — i#.& ,^
als volgt. — mmm*^,^,^ het ]ag

mij op de tODg, «». o^ het te zeggen; ik

was op het punt te spreken.

fVt(Ky\ SB. spijker, nagel.— MW?,WMr
ijzeren kram, a* wrMwfty, *,. mn twee

planken
.
_ *»^ x^ spijkeren, met spijkers

<?/• nagels bevestigen; fete vastspijkeren 0/

aanspijkeren.

<u>*jaw^ SB. deksel, Weeding.- .r „ M>

S. 5^rm,M > £. die (hetgeen) hij (zij)

gewoon is (was) tedragen; zijn, haar.—

*«*&*.) *-*, gebruiken, bezigen; gebruik

maken of zich bedienen van iemand of

iets; iets doen strekken tot of om iets;

iets aanhebben, dragen, ophebben; ooh zich

kleeden. fWfc ^ 7^ N <» ^^ met; ^

wtiteaviMs .(unQt&cm^ zonder.— m<r>

*)(«» Morions S. Kn^ cm, them, B. zich klee-

den en tooijen, van meer dan een persoon.—

door iemand als gemalin genomen worden,

tot zijn vrouw gemaakt worden.— ^ <ut1t

^^•rnSi^asti^g,^ s. £>&**£><&

™*$i*oi*^,<§i?,<gi^ x B. den kost voor

het eten, de kleeren vcor het nemen

nebben. — ^.i^*™*™^^^ geliefd wor-
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den dooriemand. — mnqitm mm aoj^\ SB. het

tuig van een paard. — wiw^hu^n S.

(uo^n B. Weeding, gewaad, kleeren.—

6^cmtonjl6^k(rmgtf^(i^\ iets (Heedingstuk, wa-

fen enz.) dat gedragen wordt door een vorst.

«£,<>j>(U)<ri(m<vi<ri<tai\ SB. het noodige hebben,

kunnen leven. — t&i(En^9m\ S. oo5)on?\

B. loopen met een kleedingstuk, i. d. z.

van dat aanhebben. — mo^otin S. (ucciarms

B. toovermiddel. — <ui<EJt(ri<M(m\ S. (£*<&

<rm&a\ B. het gebruiken, enz.— ©ni^aro*

onp S. <&crma£ntMiji\ B. lets ten gebruiken

geven aan iemand: ook iets gebruiken voor

of ten behoeve van iemand.

(Ul 2 (HTJ 2\\— (zuMm^ SB. pappen; ook bbrbk L

waarbij zich maden hebben gevormd, medici-

neren met gestampte pitjoengschors, die

er op of in gestrooid wordt en de maden

doet sterven.

OJ)(Kri?\\ — «8«n«w^"*0 naam mn em

loerkje dat handelt over de leer, zoomede over

de godsdienstige wetten van den Islam (Jr.

dJii phikh, regtsgeleerheid. &+&* phakih,

regtsgeleerde .
)

.

SB. het er voor benoodigde geld.

(di^J2(K}/J\ S. ^^n B. voor, om te,

om te dienen tot.

(U) (KY) (Klfl\ SB. suf van ouderdom.

OJI (Kn\ SB. behoeftig, ten minste geen vast

inkomen hebbend persoon,die tot den gees-

telijken sta**d geacht wordt te behooren;

ook wel eens voor zoon van een aanzienhjke

U™*o<™jl\ die nog niet in dienst is (Jr.

(3)(Kn\ S. (v>*n^B. overdenking, gedachte,

voorstelling die men zich maakt ; hetgeen

men zich voorstelt of denkt te doen;

voorwerp van de gedachten van iemand;

idee, gevoelen, oordeel; denken, nadenken;

gemoed (Jr. J& P^r). — ~ ®-

tciMoa^- B. (van een aanz.) denken, uit-

denken, iets bedenken, aan; over of om

iets denken.— <S*8rn«tf n S.«^^^
B. (van een aanz.) nadenken, peinzen over

iemand of iets; iets overdenken. ««^

SB-, overweging, meening, nadenken, het

denken; enz.— £>^^ gedachte, denk-

beeld, meening, «»*.— £lt<&&*m^ ondoor-

dacht.— «j<wi«w-3«8n zie bij 0^*3^ -— ™

^fflt #2|n iets verzinnen, uitdenken.—
&*™

^^^^ denken °P
detoekomat.—

(HI,
t ^'
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(ui <ht? <K7 afn (Hi \ of <un (n&a (ui (Kn on \ regtschapenj

regtschapen denken . — Si <*»^am a£i onjiv

ernstig nadenken overzich zelf.— icmam

(8i<m{&(un(b°(H2Ji\ iodachtig zijn aan zijn

feilen en tekortkomingen, zoomede aan

zijn verpligtingen tegenover zich zelf als

mensch.— (EJitKnfU(nji(eji^i^tun9ii^<i^Aaji(ia^\

nadenken over zijn toestand en over wat

nu aantevangen; nadenken wat hem te

doen staat.

(Ul (KYI
CH \ SB. weefgetouw

.

(Ul (KYI (Ul OSYI rj \ SB. op eerlijke wijze wat

trachten te verdienen. — am oji <u ihtim «s»y\

dat weten te doen.

(Ul 2 f"^2 2 <YUI n\ ook 0(»ry^\ Roll. SB.

procureur.

(Ul (KYI °T7 \ SB. wapen, wapenen. — ojim:

ttj <& ? asn (Hndm oji (u (hd -r? \ spreekw. al is iemand

ook nog zoo gering, bedenk dat hij ook

een mensch i3 en als zoodanig uw gelijke.

P'erg. (MVi(isnorf(isn(KJi(K4(M(crn(HTj)\\

(Ul (KYI (KYI (Ml n \ SB. gereedschap, gereed-

schappen, werktuig (Mai. perkakas)\ fig.

en dan ook wel cm am m? oji^^kiui <hw/>\ dewerk-

tuigen, handen, voeten, oogen, ooren enz.

waarvan het lichaam zich bedient voor de

een of ander functie of waarvan de mensch

zich bedient om in zijn levensonderhoud

te voorzien.

(Ul ay (KYI aSYin \ Boll, pakket ; SB. porte-

feuille.

Q
(Ul (KYI OSYI n \\ — (&i(Hriasnji\ SB. vogels vangen

met behulp van een pamikat. — asntxh

£i(Hri<vm>i\ iemand, die daar zijn beroep of

werk van maakt.— (u Siun asn/j\ lokvogel,

fig. lokvink; ook wel voor de kooi met

den lokvogel. — Verg. (Kn&i\ en «^un?rtsw^\\

a 00
(ui oji cci on -^1 <hh asnji \ zva. cui

x n(Hi(EJi(H7iasnji\i —

(Hij'iicuiGEjiiHTiasniHiii^ het kooitje, of dat ge-

deelte van de vogelknip waarin de vogels

worden gevangen.

(Ul (KYI OSYI fj \\ — <EA<Masn/i\ SB. omslingeren,

omwinden.— chti (ui a<n asn/js fig. verstrikt,

onstrikt. — oji aui^n asn^\ elkaar z6o omvat

houden dat ze elkaar als het ware om-

slingeren, van twee worstelende personen.

(Ul (KYI ^fk\ SB. dwang, geweld (SJer. paxa,

gevoelen dat men verdedigt en volhoudt,

assertie; partij, die men kiest of omhelst.

Prof. Kern, Jav. Wdbk.) — ap<rvi{(i£(ui<Hri^A

(u-n(ui\ spreekw. — (^<hti^a\ iemand dwin-

gen, er toe forceeren; bij iemand vl&ti blijven
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houden; toch maar aanhouden met iets,

in weerwil van hetgeen er tegen in wordt

gebragt; met geweld; met alle geweld wil-

len. — (&KUTI -z*(&i<nQfi$\ of (£iKr}-yutfng(Hi(n(Mq\

zich forceeren tot iets.

a s
£UI (KYI <^fl\\ zva. tnxmzjttw

OJl% (KYI ~&k\ SB. alles wat maar voor den

mond komt zeggen ; alles maar in het ge-

zigt zeggen. —

^

m.^m ? tun ^k\ iemand die

zulks doet, die er een handje van heeft

dat te doen.

(UI OTj (KYI (UI 9 \ zie c^aji
? w

(UI (KYI (UI 2 (MY fl \ en (ziKnaJucm^ zie *°Mi^

(UI OTI (KYIOJI (UI fj \ zie ^(ui^w

(UI (KYI orui n \ SB. hetgeen men gebruikt om

te breeuwen; ook stopverf. — o.w/n^\

breeuwen; iets met stopverf digten ; een

ruit met stopverf vastzetten. — Verg .

o

(UI (KYI (YXJl n \ SB. benaming van een gewigt van

100 kati's of 125 Amst. ponden.— M*cntrun\

Jav. ZVa. art cm \\ ajiwnirui cmn \ zva. (tshcrncm

onjl\ ook ZVa. &Jt9J)!HiJi\ 2. — cui^icKnruins

architraaf, bindbalk.

(UI
(TJ

(KYKTlji \ zie tchQtemjf^

(n (ui en (kyj (~4 ow n w — ^^^.?oi(^(K^ N

SB. iets verbrijzelen, stukslaan, bv. eenmoen-

tjangvrucht met een steen, stuk hout of derg

.

(UI (KY)(UU)\ zie <hti(lw\ II.

(UI (KYI \\ — ^»^N SB. iemand aanhouden, niet

toestaan zich te verwijderen o/naar huis

te gaan, hetzij omdat hij zich aan het een of

ander heeft schuldig gemaakt, hetzij omdat

men hem iets te doen geeft; voorIs {in het

Bandoengsche : kunstterm voor een wildpaard

of niet te regeren buffel, om het dier te

temmen, ergens vastbinden en gedurende

twee of drie dagen zonder eten of drinken

laten. K.)

.

°~^ Ci^
fl

^ °n9
' ^3° a5yi x of (W-ricut asm/] \ SB

.

vierde, kwart.

—

(tj)\njiaji(^n^\ ofM(w-n(uns)t/i\

een vierde, een kwart.— <v>n(uasn/i\ iemand

het haar zoo afscheeren, dat er een kruis

blijft zitteD. Het geschiedt bij wijze van straf

op de priesterscholen
, bv, met hem die een

gebed verzuimde of een gebedstijd versliep. En

vroeger was het ook een straf voor overspel.

(i&ruM^i^i(u<m(ha/i\ kruisweg, viersprong.

^ n
(UIOSYIfl\ zie [^asnji^

(UI 2 &SYI fj \ SB. uit, gedaan zijn met iets, bv.

met het iemand voorzien van het noodige; voorts

onvertaalbaar redewoord voor o«^m?A
( (Hi,
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an,] \ loslaten; en bevelenderwijs: zva. laat losl—

armaji ^nasn/fs voor goed of tijdelijk van iets

af zijn, bv. van hetrooken; ook wegblijven,

zoodat men ergens uiet meer komt; en er mee

uitgescheiden zijn, hetzij omdat men genoeg

verdu nd heeft, lietzij omdat men er geen lust

meer in heeft of wel omdat men er te ond

voor is geworden. — njizasu _??«sm^\ af en

toe het niet doen ; niet geregeld, maar zoo

dat er tijden zijn dat men het niet doet, bv.

m it betrekking tot het eten van rijst in een tijd

dat er schaarschte is aan dat voedingsmiddel.

a
IU) H577 \ I, S. Masntih^is B . bijzonder, erg,

heel in bv. nog niet Jieel ver. (ajiimi\ zva.

(lw ash \ kw. zva. (ruiS) % \ uitermate, bijzonder,

over-, zooals in overgroot (Skr. ati). —

Jav. Wdbk) — II. <uaS^ SB. ook ivel S.

ajt asm ojyi \ B. de dood; het woord wordt ook

gebezigd, daar waar wij volgens ons spraak-

gebruik leven zeggen. — III. a8i(vi(i°>\

zie onder ww

(U) asn \ SB . wijze, waarop iets wordt aan-

gelegd of gedaan; wijze van hande-

len; het doen, wijze waarop het gaat;

toepassing, gebruik, aanwending, gele-

genheid, occasie; gebaar, gebaren. —

ckti (EJt (un (ui asn ao \ ook ZVU. eta ,i^(Ni^ncnccn\\ —

(hii(E>iim(p^(>qnaji(tsii\ wat staat ons te

doen . — o rxAiUnG-zAiw (EiiM<ri (Ejixm iu asm (Kiofii

awtujtasnjl, God weet het wat er toen in zee

met mij gebeurd is of hoe het toen in zee

met mij gegaan is. — Qzw Qam\ ook: zich

kunnen roeren, zijn handen vrij hebben.

(u aji asn \ gebaren maken.— Qasn ofnz anj^\ iets

aanwenden, gebruiken, toepassen, bezigen;

volksvermakelijkheden verordenen ; overeen-

komstig een zektre icijze handelen of doen,

zoo doen; van iets een idee geven, door

vergelijkingen ofmetbehulp van een aanschou-

welijk iets; van iemand of iets partij trekken;

met iets manoeuvreren of werken ; soldaten

opstellen .- <&? asn arn 2 (hi ~rj raj Tji a^ \ het vonnis

ten uitvoer leggen. — (taSi£lajn(iQta<^\

bezigt men bv. als volgt: (h^,^\OJixrmasY)^(fnz

(k.i ^a.&jmm \ (&(^(3^i<vitq!Hiajikiasr)(Mg(HT
/
}\ d.

i .slechts ontbreken de werklui.

—

(ui(zi(isr)Mi2p)i(hn(hn\ hetgeen is te doen of

in praktijk te brengen. — (Sp. d. J. bl.

146, leze men ajikiasii!hnim(tqiHim\ i. pi. v.

afiajn&iasniHnoa/i},— (ui(Liasn(Kman/i\ te Werk-

stelling met de noodige leiding ; ook zva .

(Uftziojt trn z Myiw
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OJI0SYI\ SB. kist, koffer. — culaultqasnar^s

doosje, kistje; kistje voor geld of bijouterien.

(Ul 2 asn \ SB. een soort luis, die vee en Jionden

plaagt. — imn^ia^ ^igas?)\ zie bij afnniajyi^

OJI OSYI \ SB. lint, band. (Port fita).

(Ul OSYI, \ zie (cnaflw

I) ff
sc%

(Ul OSY) o\ I. ong. oji (u asn % \ S. M<o-n»<T7^\ B.

ooh wel eens (0)(ut(hn(tji^\ als B. terwijl

<ui nl<*™Jl^ en (lJ
lJ
<u

l)

rr
}l
(H
Zl/l

s zVn zva * MMamfs

of daarvoor mooijer woorden: les, onder-

rigting, vermaning, voorschrift, voorschrif-

ten, instructie; voorts ajiajiasn^ S. ^^^

tKiyi\ ^j^l^^Jl^ en (V
jj

(tJ
lj

n
Tj'

t

^yi
s B. of slechts

wat mooijer woorden: onderrigt geven,

onderrigten; zeggen hoe tehandelen, zijn

instructies geven aan iemand. — (UKuasnq

<un(mji\ S. met ^ aj
},

nr
l

!h™A en a7i(Ojrn'hm(HT/i\

als bov. — vermanen, een Termaning rigten

of vermanenderwijze spreken tot iemand;

iemand onderrigten, leeren lets te zijn of

hoe iets te doen. — ,oo«sw^*r>7?<*n^\ S. met

Knnjj rr\^yi2(tn^\ als bov. — iets leeren aan

iemand; enz. Verg. asnauiasn^w

II. ajiasnf\ Kw. geknakt. Jav. wdbk.. —

afn tn on an ~ji asn q asn am\ of am (qmm tthi rui /nji \

gouden of zilveren buikband met gele-

dingen of wel zamengesteld uit een aantal
r

door scharnieren verbonden stukken.

(Ul asn 2 P \ SB. verstuikt, ontwricht, verrekt,

van een arm, been enz.; en van een dier: den

poot ontwricht, verrekt of verstuikt heb-

ben; ooJe den poot niet ferm neerzetten,

trekken met zijn poot, bv. van een haan
y

tengevolge van een steenworp. Maar volg. K.

cuoSnt^ zva. aji2ash2\\ Rg. lieeft: seriously

sprained. Broken as a bone of the body

of man or beast.

(Ul asn P \ of (uim asn ?\ SB titel van den hoogsten

inlandschen ambtenaar onder den regent, wien

hij bij verschillende gelegenheden vertegen-

woordigt of ter zijde stoat: onderregent.

Volg. Prof. Kern. Jav. wdbk. Jean cm asn %\

hetz. zijn ah wasn\ kw. heer (Skr.pati,patih),

maar is Jiet waarschijnlijh een naamwoord van

asn % \ grondvorm van aSiasn^\ (kw. zva. asn ami ^ \
J

zoodat het eig. zva. asnasncmi^ (hoofdman,
KAJ

aanvoerder, opzigter) beteekent. — amajiasn$

a.rnao
(
\ of amcEjiannitndJiari-Jiasn q\ het hulS,

de woonstede van den patih.

(Ul OSYI P \ ong. — (utasri?\ SB. gewend, gewend

zijn; vast, steevast ; steeds maar door; blij-

vend, voor goed; gebruikelijk, gewoon, bv.
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van een werkwijze of van een toestel, ook van

een naam; blijven, voor goed blijven, ook

wonen, huizen ergens, het laatste bv. van een

lijger in een zeker bosch. — (EJidsn^rniKm/fy

iets altijd en enkel . gebruiken voor lets;

op een plaats iets bestendigen, bv. het

tabakverbouwen ; iemand bij voortduring

doen verblijf houden ergens.

Q
(Uf QSY) 9\ Jav. ZVa. (LrngtuKM/jw

OJ) (T) 057) o (UTJ (HIu \ SB. kopje met bij be-

hoorend schoteltje; maar volg. sommigen

het schoteltje behoorende bij een kopje, terwijl

volg. anderen het een benaming zou zijn voor

het kopje.

4U) asrfo\ en gew. (SiaQw^ berokkening van

kwaad, kwaadstoking, betichting, laster.

Ar. phitna, eig. tentatie, beproeving. Jav.

wdbJe. SiaQiHi^\ SB. iemand kwaad be-

rokkenen, betichten, lasteren, beschuldi-

gen. Verg. mSiw — (Sit&asn^tuncmjis zva.

nsti (Ejinnaj) (htjiw Beg. Tj.)

(U) 05Y) W — atn<uasn\ zva. ' (£n <ui «sn arnjjVi

(U)OSr)\ naam van een tuitaMtaM/i soort.

(Uf QSY) \ I. zie cmtrvjw — 2. m <&ti \ SB. een boom

of struik willende dien verplanten z6o uit-

graven dat de wortels besloten blijven in

een groote kluit aarde ; voorts in de rondte

gaan, rondrijden ; ook ronddraaijen, bv. van

de wijzers van een klok.— <£ji<*sn<t<m<*aji\ iets

ronddraaijen, bv. het rad van een wagen, de

wijzers van een klok enz.; ook eenpaard laten

rondioopen in eenrenbaan.— (uziruHm-Aasnni

<mji\ de wegen, die in een kebon den aan-

plant doorsnijden; en, maar dan ook wel

iK(nA(Hi^i(ina£iM(isnnr>(Hiji\ de kleine wegen

of binnenwegen op een hoofdplaats.

(U) (0SY)\ S. m^^ B. soldeersel (van [0^\

omdat het uit drie bestanddeelen bestaat.

Jav. Wdbk)

(Uf fRSY)\ zie 6^*<n7/kt^\\

(Uf((i57)\ meisje van vorstelijke afkomst;

prinses; nimf uit de swarga loka, zie bij

Mim (Skr. poetri, dochter, vr. van poe-

tra.}
—^H<^ de prinses. —^^q^n

het verblijf der prinsessen in een kara-

ton. — m ™ {*£) cum (mji\ popje, gemaakt van

een of meer opgerolde lappen, om welk

rolletje vervolgens een bandje werd ge-

bonden, in dier voege dat mendatkreeg

hetgeen het hoofd moet verbeelden. —

t&tui^s naam van een boomsoort, die goed

hout levert. (Podocarpus bracteata. K).
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Q
(Uifasno\ SB. de gave, die, als de groote

vasten ten einde spoedt, aan den priester

wordt gegeven; in de dorpen en door min-

vermogenden op de /wofdplaats gemeenlijk

(hJiitmrhKHi^i rauwe rijst zoomede eenige, drie,

vijf ooh wel tien centen {Ar. 'ijbh\ — cuicui

(«s>j?s of &^^\ de pitrah betalen.

OJ) fOSYl2 (1ST)
fl

\ zie (uasntasnj^w

ajirasn2QJiij\ zie m^w

(Ui rasr>2 (ruin \ Boll, patrouille; SB. wacht-

huis aan de grens van een afdeeling of

distrikt. Verg . wxa^

(Ul OSY) 2 (VJ
ni <Kp)\ ooh (u^t^aon*— ^

<Wi2nyni<^rtb1 2CMJis 00Jc (^cm2^ni^'^r!2Qnjl\

SB. van twee of meer personen: iemand

heen en weer trekken of sleuren, willende

hem, ieder voor zich, naar zicli toe trekken.

En van honden: een dier, bv. een hert dat

ze aangrepen, heen en weer sleuren.

(uiasn^nriwom 2 Sj 2 aoj \ zie <?«»£•*

<V>aSYl (My* \ SB. bijl, om hout te behakken.

OJIOSYj (HYtJj \ Kw.— (Vi(u,asr|(^cnJ^^ o/mo^^n

SB. bek, snavel, neb van een vogel ; bek

van een schildpad.

(UfasTi (Knjj\\ — «^£?«9^2| X SB. in den

modder blijven steken.

een
(UiOSY) (HY)jj\\ _ tia&im^ SB. een blad,

bloem, ook vruehten, bv. koffij vruchten
y

plukken, afplukken.

a o
(Ul OSYI2 <Kpfj\ een soort horzel. Eg.

a a
(U) (ISY) (KY) n \\ — (tsn nitui nsv itwp zie onder *r>

(hpuni^w

ajOJiasY) (KY)jj\ ©/^an**™^ SB. het vak

dat vroeger, om wegspoeling van den

grond te voorkomen, gemaakt werd om

ieder koifijboom, als de tuin was aange-

legd op hellend terrein; voorts de sawah

kweekbeding, waarop wordt uitgezaaid, en

eindelijk wel eens voor vak van een sawah.

Verg
.

/hd z asn <>™^\\ — /rj(EJi(is}}!Kn/i\ petaks,

een petak maken.

(rjCLKrjasrn chhjj\, — ^(u^^^^^p naam

van een vischsoort.

O O C"^
(Ui2asn2(KYi2^\\— £,*Q,iQgaQi9Qgv zie

bij (tfmahm* w

(U>(isr)(Mi(rj(U)QjafnQoi(f6i\ SB. trippe-

lend, van het loopen van een dwerg (K.) en

van een krielkip.

(Ul osyj asm n\ I. SB. voorkomen, uiterlijk;

zoo er uitzien.— aQuu^MMSnuasn^itiia

m x ZVa . <&m (U <Hi ojt (m (U (U71 ;yn\\— oji tunsn ustijl v

gelijk van uiterlijk, met hetzelfde voor-
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komen; ook zva. mtj/ww — II. tui xsnasnri^

SB. voegzaam, behoorlijk, betamelijk .

—

Verg . (ut (hicka/i w

(U) (V) aSYl (KYI ft \ en gew. Livj«sr)asn(HTji\ ook

wel geschreven (uiviasnastiihi^ SB. Jong

boompje uit een pit voortgekomen ; uit zaad

voortgekomen jonge plant of struik.

—

M*]asr>(isiicm(ij)f\ jong mangga boompje.

(Ul OSY1 2 OSY) fj \ SB. aQzS^n^^ of^zQun,

tisn^i asm <inifi\ zonder interruptie, al maar

door, aanhoudend, steeds.

(Ul OSY} 05YJ n\ naam van een Loom, de Gustavia

Valida, volg. Eg., en icaarvan de blade?i

als lalab worden gegeten.

OTj (Ul en (ISY1 OSY) fj \ SB. klein, van iemands

oogen; ook daarvan: nagenoeg digt zitten

en bijna niet te opehen, als gevolg van

oogziekte

.

(Vj (Ul OSYI 2 asr) fj \ SB. klein gebleven, niet

volgroeid, van vmchten; ook krom, bv. van

een komkommer, en (van iem. of van iemands

gezigt zva. vjzmxniw Reg. Tj.)

Wosyj osyi\ en £1^^ zie m^ II.

MOSY)2(lJ)fl\ zie tuns?,*

o
(*Jl(lSYlQJifj\ ong. Volg. het Mai Wdbk . van

Prof. Pijnappel ispetas let Eng . petards .
—

cm tut (isn oj) ^(mj^\ SB. vuurwerk, zwerm,voet-

zoeker; voetzoekers, zwermen . Verg. Q<u>

(Ul 0SYiaJifj\ SB. garnalen of wel andere

viseh ook wel vleesch, onder toevoeging

van zout afgekookt en vervolgens door-

gezeefd tot een soort gelei.

(Ul (ISYI (Ml fj \ zva. (ui2ash2\ mzar van kleine

voorwerpen.— (Siasii(y.n2(mjj\ iets, bv. eenpot-

lood, breken, in stukken breken.

(Ul OSYI (Ml (j\ SB. afgedaan, afgeloopen, be-

slist ; zich er af maken met bv. (te zeggen)

6^*2 (in
2
$w Ook antwoorden kortaf met bv. ik

heb het niet.— ^/^^ een zaak uitwijzen,

beslissen, afdoen.— H Klsr
l

\

M ~^*^T uitspraak,

vonnis, decisie.— ,c
/j

t5^:J^*^ N zva. (^i !lsn a
^Jl^

IjTI art 2 (zi asri ikjj ? art ^i ari cm tut \ zva . <un art 2 Q<m
«3t V <K\j K>\j

Ci OO
(isn ^i crn (is^j (Hyi (ui an an (i<n \\ — (EiasnaLntHitHiarns

O
)(K.12

niet van wijken of zich overwonnen geYen

willen weten, zoolang men nog een lid

kan verroeren.

(Ul (&Y)\ wel eens in plaats van Si&naji^ maar

het ii bijna ongebruikelijk.

a
(Ul OSYI (Ul 0\ zva. (UKjinyiKTiji* (Ar: ^J*j& y

phatwd)

.

(Ul OSYI (Ul (Hi fj \ zva. {M
>
(un(i<»\ ook zva. <^- &4NN
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Bv: (cn*^(Hri(p(nA(Uitisn(V)(HT/i\ zva.

(rui\pi(cn(un\ ook zva. e- M(mi ^fi txrt itpiruw

'&

(Ul asn arui fl \\ — aji^aStarvi^s SB. scherpe

harde stekels aan weerskanten van den kop

van sommige visscken, zooals de <&niv>ri\ ^g?

o
iru/J\ (najiarr)tru/f\ <kj><o\ o»^\ ay rut ay iru \ a^xm

(n(cr)(U)\ enz. — (&i a£i <njiji\ met die stekels

steken.

OJI en (ISW orut n\ SB. bijltje dat liet fatsoen

beeft van een balioeng.

(ft (Ul (V) OSYl Or\JI f\ \\ — ^(EAnr^asnriJ^^ SB. spat-

ten, dwz. dat de kleine stuJcjes of splinters

er afvliegen, van gloeiend ijzer dat gesmeed

wordt, van den klapperdop als men de vrucht

met behulp van een bedbg ontdoet van de schil;

enz.— 007 ay an ai asntw)ji\ door zoo'n stukje of

splinter getroffen worden.

OTI (Ul RSY) 2 OUI
f)

\\ — (K7i an (u am z rut^\ SB.

onkunde, onkundig, in ruimen zin. — 6^**

aj)t$<Knar)(U(isnt<nj>(hn(Hi\ van iemand: weet van

alles af, kan overal mee te regt.

(UI2 OSY) 2 (tUI fl\ SB. gcruineerd, bv. door

het spel.

(Ul 157? 2 &SYIfl\ ook wel <ivi^?(i5w^\ Moll. SB.

potlood.

(Ul 2 dST) 2dM (l\ naam van een boom en van

zijn vruchten, een groot soort stinkb.onen,

die door de inlanders als toespijs bij de rijst

worden gegeten {Parlcea speciosa).

(Ul OSYI (UUI P \ in het Buitenzorgsche betiteling

door zijn onderhoorigen, van een Chhieschen

landheer of landhuurder {Chin, pow tia). —

(hm aJ?i (tut

$

\ waarscJdjnlijk een verb, van ai

an)(uutq\ volg . K. die aanteehent het laatste

niet te verstaan, op Bandoeng in gebruik,

zoo als wij nabob, Croesus bezigen. Be.

» O a o
CE/i ai wi ^ (El ^ urn

,
~r> (en i tn.1 ajn c-~.aj) t) arn asn ann ^ w

Q*" Q Q • 7
(Ul (1ST) \\ Voor wis en ^ asn \ zie de gramm

.

(UIOSYl\ SB. geleverd door velen aan bet

Gouvernement, dat nu ook de eigenaar

werd, bv. van het meubilair van een pasangra-

han of van transportrniddelen, zooals een koeda

aloes of koeda gladag, welkepaarden dan ook wel

(ky> (Ui oj) ash \ werden genoemd. Deze wijze

van betastingheffing is titans afgeschaft. —

(EJi«sh\ iets met zijn velen (&u(rdi\ o/*00000^

Pass. (Uicuash^ — (u(U9sh(incHyi\ gezamenlijk

iets koopen. — Verg. m m&i om'Wj^n

(Ul (L>n\ Jav. donker, duister. Mai. petang,

duister, avond. — 9maji<hnKnooji\ inde Soe-

pena: een soort troepen. Door den schrij-

ver van de Gesch. van Abdoerahman en
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Abdoerahim wordt (L^^\ verhlaard met

tun oji asn azi imji \ en met [oji a^n lasn,^ — {Kape-

tangan (ooJc kapentangan en Icapetingan? hetgeen

de afleiding onzeJcer maakt) geheime agenten,

die door den vorst op allerlei expedities worden

uitgezonden. Ze worden ooJc pendjoerit ge-

heeten. P. Mai. Wdbk.

(Ul 057} \\ — &1W \ SB. lets uitzoeken, bv. uit

een mand met vruchten, de rijpe of mooije.

OJI OTj (ISY1 \ SB. een werktuig, t. to. een boog van

bamboe met een /word tot pees, die in trilling

lean worden gebragt met een haalcje ((teas®mA
}

om de kapas, nadat ze van de pitten is

ontdaan, verder te zuiveren. Verg. (unQ

M^wijls en 6-&m(uj\\ OoJc een boogje van

bamboe met een bamboezen pees, dat aan een

M2(Mg«Ji(m(hnji\ wordt bevestigd en dan in de

luc/it geluid geeft.— kjtr^nsh\ kapas met de*

peteng zuiveren.

0J)2&ni\ S. <oixn\ B. nacht, en die geacht

wordt te zijn begonnen als het na zonsondergang

duister wordt, van daar ook voor ons avond;

voorts etmaal (nacht en volgenden dag).—

BJinJiiSh met betrekking tot een afstand, be-

teekent, dat men, om dien afstand af te leggen,

moet overnachten en eerst den volgenden dag

aankomt: een 24 uur. — cutafna^naji^a^s

morgen avond. — asi)(U2ant\ 'snachts;

'savonds.— QtSH\ ergens den nacht door-

breDgen, overnachten.— kjizastio7i(m^\ op een

sawah, hoema of kebon den nacht doorbren-

gen om den aanplant te bewaken. Verg.

(&i2(hr>2tn-n(m/i\\ — aji cm z (u t asTi\ den geheelen
QJ (HI/ <-/' o

nacht door.

(Ul 2 &SY) 2 \ SB. stuk; gebroken. (unnasht\

mvdsv.- (K.i(U2(ishi\ een stuk; een gedeelte.

6^k(V) (m (uu xii 2 \ kunstterm voor een halve

bamboe. Verg. asm asm *™jl^— oj)aji2ashz<n(h.i

dJ} \ ZVa . (KiaJintinr) ^tnojinj) g# qji xji t) z rn qji (*J1 \\

Voorts van het vasthouden van de uiteinden

van een touw, door twee personen: ieder aan

een kant.— (Ei i ash i \ f (Eiinnt asn

d

\ (ZMOshzazi imji \

en ^?-mfl57)*<u7<NT^\ mvdsv.) iets afsnijden,

korten ; iemand de hand of het hoofd afkap-

pen, afslaan; een zeker gedeelte inhouden,

korten op iets, bv. op iemands loon. — o?

ashzazi(mji\ o. a. ook een visch in mooten

snijden .— <&? ? ash tabu anji \ iets breken, in

stukken breken ; iemand of een dier de tong

uitsnijden. — aji2ash2a^anj^\ snid, model,

fatsoen. — ajitajtzash2a^<Hij^\ de van N.N

gescheiden man of vrouw; ook hetgeen
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er afvalt, bv. van het hout waarvan men

een stijl maakt, maar wat dikwijh nog

bruikbaar u voor lets anders, dwz. niet

altijd is wat wij zouden rekenen tot krullen

en spaanders. Verg. aj\a^aajnnj)ann\ en 0^20^2

07i 2 <vi (htji * — (ui(Ei2 us) i d \ benaming van de

belasting op het slagten van vee. —

(u (zi 2 asi) t its am (t\jyi benaming van de belasting*

die voor de reorganisatie van de Preanger

werd opgebragt door den slagter van

beroep; ze bedroeg voor ieder beest, buffsi

of rundj f 2.— cm ^2 ash 2 (kyi (eji ~j), noemde

men de belasting, die werd opgebragt

door ieder, die een buffel slagtte, waarvan

het vleesch niet bestemd was voor den

verkoop, maar voor eigen gebruik of

tHu-yidjuG-xMHTjiw Ze bedroeg f 0,40.

Q Q cr
(LH OSn (§ ^flsCnJl (IJl \ zie cvmww

(LA (1577 CfYi \ en <uiasricr)i\ zie asucmw

(L/) (1ST) (CH (HI /}\ of vjtuasrKCi aoj^ \ en wiashctn

<Hi2&nji\ zie onder amishw

(L/l (M f) \ I. lloll. SB. pas, reispas.— II. in het

Buitenzorgsche zva. 6-^^j>amw^\\

(UIQJlfl\ redewoord voor mm?^n voor liet

uitgaan of uit zijn van een vuur ofliclit. Bv.

s
1 9 (U rfji 2 xni<iJi(Z»<n(isn?(U(M2zni(cr}e-^aji(U)2(&}/)\\uittE/ia^

Q
(LI QJ1 \ SB. partje, zooals een vierde of derde

partje, van een vruclit; stukje van een koekje

Jav. suiker ; reep, bv. 1/4 van een bamboe,

die in de lengte werd gespleten. — aji<uiajt\

een partje; dikwijh voor een vierde part

of een derde part. — <&?o5n een pasi nemen

van een vruclit of bamboe. — <zi a3 om^ \ een

vrucht, een bamboe, 00k wel brandhout in

stukken deelen of splijten. — <w>-n*™^,

oj)(U(kj)\poe"t. van iemands gelaat: als een part

van een in parten gedeelden kadoe, dwz.

den vorm hebben van een ellips. Ferg.

ash (kyi 2 asnji w

01 (U) (Ml 2 \ SB. mes. — ^(u^n-n^asn^s of

(n(ucKj)2truau(K7i\ mes of mesje dat 0. a door

timmerlieden wordt gebruikt om hun ar-

beid wat bij te werken, in het algem. wa*ir

men allerlei dingen mee besnijdt en knut-

Selt.— (T) OJ)(hJ)2(3-ZA<n(U)V)(lJ) \ Of OH OJl CkJI 2 (U) 0.JI 2 Of) l)\

tafelmes. — orjMM2tena£ninj}ji\ pennemes,

zakmesje. — <n aji<n tuoj>g<vnHTji\ iets dat den

vorm heeft, er uitziet als een mes, bv.

een houten mesje tot kinderspeelgoed.

(Ui 2 (U) 2 W — ajie^^tugdji2\ SB. met de grootst

mogelijke toewijding
,

geen moeite of

inspanning ontziende, bv. «n<uina^ Ook:
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met ter zijde stelling van alles; zijn

uiterste best doen.

(LI OTI (Ml 9 \\ — n^'-nf^rn^i/n(ij}^\ naam van een

djeroeksoort.

(U) (Ml 9\ SB. gescheiden, gescheiden zijn;

scheiding. — «j.?^\ scheiden, gescheiden

van iemand of lets; veclitende menschen of

dieren scheiden. — £1 &ji
$
m oji wCmkhiq\ de

pasantren, die men met iemand zamen be-

zocht, verlaten ; 00k: een ander pasantren

bezoeken, als hij of ik. — &i<kJi%xm<EJi$\

afgaan van iemand, met wien men zamen

woonde, ooh niet hetzelfde huis bewonen.

—

o / n a . ,

(Zi (tJi % (&&JI \ enz

.

cm

d

m (K,7

q

ok 'ri <rn (HTJI \ met

langer denzelfden meester hebben. — tucu

oj)$\ van elkaar scheiden, van elkaar af-

gaan ; scheiden, zich scheiden van iemand.—

cuaji a^i {vh(htji\ hoffelijJe voor : gescheiden

zijn van zijn vrouw. — &cui^(trm^\ iets

afscheiden, afzonderlijk plaatsen, afzonde-

ren; iemand van zich verwijderen.

(UlfoJI o (UTJ (HI fj \ zie onder ^??\\

(LlcnoJlCUn (ISY1
fj\

SB. goede uitspraak,

met een goede uitspraak, bv. van iemands

kh&w (Ar. d^srsAAo? phasiliat, eloquentie.

—

Jav. Wdbk^

(UI(hJ} (HI n\ SB. in alien deele, te eenen-

male, volkomen; zeer, uitermate, uiterst;

juist, precies; zelfde; en niemand anders,

zelf in eigen persoon ; maal, keer; en als

(U(h.i(haji\ gevoegd is achter een werkwoord, om

de positiviteit van hetgeen daarmee beteekend

wordt uittedrukken, moet men het soms terug-

geven in de. vertaling, door den nadrnk, soms 00k

door wel zeker! mti ,£?* Sim an r>\ volstrekt

niet, in geenen deele. -aji-h-nSicuiMfis harte-

lijk dank! vurig dank! 6-s*a.u<S<M^\ daar

ontbreekt het niet aan.— Si^ianjf\ mors-

dood, in eens dood. — ^aS^^o^x ten

eenenmale gebrek komen te lijden, 00k zva.

(in ash am (uc-.$\ en ZVa. <&ri <rujw ^i c~.^\\ <i_?

tij) (ki (ui (ki (tn/j \ aan alle plaatsen te gelijk,

in eens overal.

Q Q
(U) QJ1 (HI fj\ SB. schoteltje onder een kopje.

—

a a . aS 7 , a a n
(Li o^ji a/i(ui arn \ fietz . —— (uidJiannapaAJi ^\ grot

schoteltje voor zout.

a o
(Ui (Ml (Hi \ SB. bespreking, redenering, over-

leggiDg; er over spreken met iemand.—

(z.i(Kji(Hi(ivi!hnji\ met iemand spreken, i. d. z.

van over een zaak, die men bv. voorstelt, met

hem gedetailleerd spreken. Verg. xnacna^Si

(tut tmji w— (Ei ajiwahid unji \ iets overleggen, be-



"f(§w 582 (UI9J}l(H~n/l\

spreken. Verg* <c?<cr?ftj)o*m2^\\ — asm

asrt asn cui out mi not z xm \ zie Onder asnasnw

zie oj)[(hi\\
asv

(Ul (Ml OTI ( (HI (HI fi\ en (£iMfn((ha (H-t/)\

(Ul (Ml \ SB. pasar, markt, marktplaats (Perz.

))\\s bazar}. — oji m oji ^mtji \ marktje of

pasartje spelen, van kinderen.

(UI(MI\ SB. pijltje, harpoentje waarmee men

schiet met behulp van de blaaspijp.

as*
CUI (Ml \ SB. beuvel, bergje.

(Ul(MI\ of m«jiz\ SB. bet stukje navelstreng,

dat men bij de geboorte aan bet kind

laat en dat na eenige dagen afvalt; ook

wel voor navel. Verg. am^rujiw — <bim\

of wim i \ zich met snelheid in de rondte

bewegen, van lieb water. Verg. truap^w—
CY CY
aj)ni(Kin\ of aj(Mi*r)<mji\ maalstroom

,

draaikolk

.

en OJI Q/l (Ml \ SB . balve duit, ook wel voor

balve cent.— tq^tqajis P. (van zich zelf of

een mindere sprekende tot een meerdere) koo-

pen, lets koopen. Verg. bij (umtrutw

CUI (Ml ^H (HI fl\ SB. lijkbaar, de baar waarop

bet lijk naar bet graf wordt gebragt.

CUI (Ml en nia/l/l (Hlfl\ zie onder ^mj^\

en bij ojnqni^

CUI (Ml 2 CUI 2 KH CHI fl \ ook f<M^^^^t^?^^

K.) SB. de wadah, die men gebruikt tot

berging van de gereedschappen, zooals

asnznDtaiits cut (^yasnj^s enz . die bij het we-

ven worden gebruikt

CUI (Ml 2 (KYI fl\ SB. bouten pin.— (EKUgi^nim^

in lets een bouten pin slaan of drijven.

CUI en (Ml (KYI fl \\— (EJi^aj)!taij\ SB. een vruc/it

ontdoen van de schil, scbillen. — Cok

(in stukken, reepen of snippers scheuren.

K. Rg. Jieeft pepesek. — Mij van elders onb.)

en CUI (Ml (KYI fl w Holl. vestzak, SB. voorkeen

bep. de binnenzak van een buisje; maar

tegemcoordig voor zak van een baadje of vest
y

onverscMllig waar aangebragt. — Verg , ^,^\\

en CUI en (Ml (KYI fl\\ — trf tFji ^ ^<? arnji \ zie bij rr
}j
nl

l

*

CUICMI (KYl\ SB. erfstuk, reliquie; erfdeel,

aandeel van 'svaders vermogen, dat een

kind ontvangt.

CUI en (Ml (KYI 2 (HI fl \ zie flSwp

CUI 2 (Ml 2 (KYI 2 (YUI fl \ ook xmd0JinKminajf\ zva.

o o o o o
an asm irvi/i en ash (ev (tp (Kn iru/f^

(Ul (Ml \ SB. bepaald, vast, zeker.— <Si<kk§^

onvermijdelijk, als zijnde voorbescbikt

;

zeker, gewis ; voorbescbikt, bepaald .
—

i&K&ittmtHi/is zva. MtorithrntartJi*— ^^'V^^T

lot dat iemand werd toegedeeld of bem
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(U oji asn chtjis

voorbeschikt door God; iemands bestem-

ming; hetgeen iemand door liet lot werd

geschonken of opgelegd.

o
OJI (Ml \ SB. het een tegenzin hebben in of

een afkeer hebben van haar man, van een

pasgetrouwde vromv.

(UJ (Ml \\— (El oji \ en geio. ^jcSi.ejiguis SB. iemand

of iets eeren of hulde bewijzen; iets ver-

eeren; iemand of iets in eere of in waarde

houden

.

sn(U)&jl\ SB. feest, diner, feestvieren

(Port, /esta).

(Ul (Ml (ISY) fj \ I, caJiM(v>nji\ SB. een wapen zooals

bv. een zwaard uit de schee, eenpistool uit

den gordel of holster trekken; den laad-

stole uithalen , uittrekken ; Mervoor ooh

«nxm asn <xnfl\i— Voorts oji oji asnj^\ iemand die

ligt de samping aftrekken, van het lijf

trekken; kleeren of derg. ergens, bv. in de

learner, gehangen, (eenvoudig opdxt ze zouden

hangen: verg. ^Vl^^ii) }
afnemen, weg-

nemen.— &km <&n ^\ mvdsv. (bij herh.). £1

ajjasriiortJi\ zva . &i &Ji atm thr^w— 2e. kn oji asnji \

SB. het groeijen, het zich ontwikkelen

tan de $%re, na het lilir. — cmi£jojtasnji\

zegt men van de pare als het trSinjis is af-

geloopen en ze geen sporen van te zijn over-

geplant meer toont ; voorts : tot zijn grootte

zijn gekomen, volgroeid zijn, van het

lichaam van een menseh of dier. (hcm8ojinsriji\

maar volg. somm. altijd hiervoor i^n2^i£n(^mn\

in zijn groei zijn, in den groei zijn, van

mensclien en dieren. Verg . (zi($<mui\ ijj

tcnasnom^ en ^>iaJiasnjf\ bij (cnaJinsn/iw

a a
Ctfl (hJl asn (HI

fj
\ naam van een vruchtsoort

gelljkende op de wtcnyw — Verg. amztuni

(U7 faJI (KH \ fiuiiyk!hfn\ (uirarhm\ of M vkfun \

Kw. Jav. Wdbk.) ong.— t£*<&iHn\ SB. zva.

«j"i|N II. en voorts bezoarsteen; steen,

die soms, in den kop van sommige dieren

wordt gevonden, en als djimat wordt ge-

bruikt; voorts fig. juweel, puik van iets.

(V](U)(*J12 orui fj \ Roll. SB. pistool.

° * CY a
(U) (Ml 2 \ ZVa. aji<HiiaJi^a.f(mji\i

(&l^
ul

(Ui (UianJl fj\ SB. hoofdstuk, artikel; aan-

gelegenheid, zaak (Jr. Vv^i5j. — <i£kki

ajiaji(njijj\ ter zake van, uit hoofde.

O O
. n

(U) 2 (Ml 2 (TLA fi W — &i2aJ)2(njKhn/}\ zie <&i<niKi

MiM/l bij 8"lfQ<W

(ui(M cm (Jim (tn (Hi n \ zie tQ^*»^t

Qi/ O
(Ul (Ml (TlJI (IjI (tn (tan \ (grondv. <2A SB.
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ajim tru'(kjI (a (hi rvt wins een ander weg geno-

men hebben of gevolgd zijn als hij, zoodat

men hem niet ontmoette.— Ook bezigt men

(uoj)rLiaJcci(Hijj\ als iemand, meenende dat Jrij

werd gero.epen, komt, terivijl inderdaad een

ander, maar die denzelfden naam of bijna

denzelfden naam draagt als ftij, werd geroepen.

JJV . mi oj) ru (K) (CKm/i \ (njitnn(Hi-xk(rLi(i7ri(Hi(iJ)9Ji

nptnisn q \\

(Ul (n (Ml (UUI \ SB. mondvechten, krakeelen,

kibbelen, twisten.— (u^^irun mvdsv.

(Ul (Ml (UUI (HI
fl\\
— tiojt (lw !htji \ zva . ki ^m

owji* — Folg. K. zegt men in heb Buiten-

7 a a
zorgscne gji oji om *n^ \\

(Ul (Ml (UU1\ SB. wandelen, toeren (Fori.

passear).

(Ul (Ml (UUI 2 (UI/IW— <£? flS <lmi (ujj \ zie& aSg tujj w

(Ul en (Ml (Hin\ Holl. passement.

(Ul (Ml OSY1 jl \ Holl. SB. Spaansche mat; in

den lateren tljd voor rijksdaalder.

(Ul (Ml (EJI 2(UI (HI fj\ zie w^w

^^co 29
2Jl^

zie 1%*

(UI(MI(YY)\ SB. vierkant. — ^aeyM(m\

iemand van zessen klaar, iemand die van

alle markten f&uis is, overal mee te regt

kan.

(Ul OTI (Ml (IZtl (HI fl \ en &i *) <ui xm (hv) \ zie vtojicunw

(UI(MI\ SB. paar, span; opzetten, van de zee

bij vloed. — m(uioj}\ ooh gelijk, een van

soort en kleur, bv. van de kleeren van

iemands volgelingen. — a.i oji nn/t oaji \ zie bij

(rhiwiw — <uimm <ij>.\ een proces beginnen,

een proces op touw zetten.— <w<^?.tl»<&?_an

(Mai.) de lamp of lampen aansteken.

—

ajiojiajHEjis voorkomen, uiterlijk. -yidJinjtajnQ

(&p iemands gelaatsvorm.— <&?<m\ hetgeen

bij de koffij wordt genuttigd, gebak en

derg. op een asv^r^p zetten; en (Hal.)

een rijtuig inspannen. — <E,iajio£m<mj\ een

vlag opsteken, ophijschen; ook de <u?*«3*

Miurnmt«sn/i\ zetten of plaatsen op de ta-

lem. — mm (& im/i \ juk van een span buffels;

ook aanvoegletter, in liet Jav. Soend. schrift.

(ui (Eji

m

(a cnij^\ blad fosnm&ijn met lekker-

nijen, die bij de koffij worden genuttigd.

Verg . (kdo^i^xjucki^ — (U(U(M(m(Ki(m\ zva.

<rLi(U)<iq\ de andere, de wedergade, de er

bij behoorende.

(Ul 2 (*JI \ naam van een aier, een soort miereneter.

(Ul (Ml \ SB. mismoedig, gemelijk, iemand

omloopen of doen duizelen ; moeite er
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mee hebben ; voorts en dan ooh van iemands

hart of gemoed: verdrietig, onpleizierig

of onaangenaam gestemd.— myhuims zva.

ht9o^*j»^nn — <Kricui(Kj}iniarin\ bemoeijelijkt

;

verdriet of zorgen hebben; verdriet en

zorgen. — <ei mm im^am \ ooh: iemand het

hoofd doen omloopen.

(U) 2 0n/I 2 \ SB. soort kleine fuik, waarmee

men naar aal enooknaar afc-^/ruN vischt.

Eg. K.

•> o a
(Ul (Ml cm ^Y) \ (verb, van sanggara, 3 pers.

sanggirate, met een gelofte of belofte zich

tot iets verbinden. Prof. Kern. Jav. Wdbk.)

(V) (Ml farnocisn (ta n\ en o^^m^^n^

zie oji
l

crn<un\\

(U) OJi \ I. het nest van de miersoort, die

men met ^wci^o\ benoemt.— II. (Mai.

papoewa) (ui(U)(ui(ut\ SB. neger. (UDrhi^nmn

uii\ beziat men ooh voor neger, maar meer

bepaald voor een Afrikaanschen neger. —

trntvnM^nrnajiiiDiiune^s er uitzien zoo zwart

of zoo donker als een neger.

(Ui2irjaJi\ of (U2<z~s SB. of S. djijjpttap B.

dag. — <iS [(taw) ajii<n(UHLM(hnj\ of hortweg

<L»trn<u>(iM<HTji\ op den dag van.— o*^o\

of &nvi<ui(MiMff\ SB. iets aan de lucht

blootstellen, luchten, ooh droogen, bv.

hoffijvruchten . — ajuE^gtnajitwiim/fs iets, bv*

een gantar, waarop men dingen te droo-

gen of te luchten hangt, aan de lucht

blootstelt. — (hJi(ui/n(iJife(Lnnsn/i\ den ge-

heelen dag door, den godganschelijken

dag. — (M(ug(uii^iv}\ den heelendag, van

'smorgens vroeg tot 's avonds laat; on-

afgebroken, al maar door. — ojKui^tanHi .

per dag. — M(U2(LMin(vi(hn\ iederen dag,

dagelijks. — &ji oji mum njt <tsn timers op een

en denzelfden dag gestorven zijn, van twee

of meer personen. — f idntna^n/i^^kiBTisti^it

(rjtutdiriajuids het is van daag gloeijend.

Rg . K.)— (is:am(U2nqnji\ benaming van die

geestelijhe beambten, wier werh het is na beho-

men last van den Hoofdpanghoeloe, te zorgen

voor het onthaal van door hem aangeioezen

semah. Het onthaal wordt bestreden uit de

pare djahat. Be (iKcm(uu(n<ui\ prestere?i beurt

om beurt dienst.

<IA(U)9\\ — ™ S)^ SB. in elkaar gedraaid

zijn of zitten, bv. van een tali, winm^

hetz. — ^A&^uni(mj^\ of <&<zriqtHrji<mji\ een

tali, haramaj\ enz. in elkaar draaijen.
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fU} CUt <yi \ met [\*A*\^'S \ en <u*$t \ als hooger

of mooijer woorden. Reg. Tj.) gemalin,

dwz. vrouw van den eersten rang van

een regent, in
f

t algem . van een menak .
—

Volgens sommigen zou (ui(m^n\ slechts gebe-

zigd worden voof de oudste vrouw van den

eersten rang van zotfn aanzienlijke, maar op

Soetnedang o. a. is zulks het geval niet.—

tKniMtntEnM-ytxMfHijis gewaad, kleeding van

een vorstin; vorstinnenkleeding.

(LSI (Ui <yi \\ — (EJtdJi
<ri\ zie asnasrifw — Mi zie

daar ook lUKvi^an <h™ w

OJf (U) (HV/f w — ^/uj*™,^ tegen iemand aan

een wind laten.

(Ul 2 (n (Ul (KYI (I \ SB. donker, duister; duis-

ternis, het donker.— cui2<n(uti^pasnni(^iH^^\

(u z <n (map) asn (V) (ui \ ooJc <U2 on tv) urn asn nr> asn \ stik-

donker; zoo donker, dat men geen hand

voor oogen kan zien.

—

<kcnaji2<naj}(Kn<Hyi\

als razend, zoodat men niets meer ziet of

hoort; OOk ZVtt, oji 2 on (010^20^^ (a)— Dit

laatste (a.) door de duisternis overvallen

worden; en (b.) niet afweten van iets.—

iut(naji(tjnivid\ zonneblind.— Perg. Mwasn

iwi ahazi oojl^

(L2(Ul(Mfl\ SB. voldaan, tevreden, bevre

digd, vergenoegd, bv. omdat men een wensch

bevredigd ziet, iets nu heeft of wel iets ge-

schiedt zooals men begeert dat het zal ge-

schieden; ook: voldaan zijn, eengevoelvan

voldoening hebben, van iemands hart of

gemoed. Verder : ingenomen zijn met iets

dat men nu heeft of hreeg; ook nog: leedver-

maak hebben, juichen om het leed dat

iemand wedervaart. — ^(uim^^^ zich

verlustigen in het leed dat iemand wedervoer;

groeijende in zijn leed den draak steken

met iemand. — ^mo^n hetz. — Verg

.

<HTj) 2 *3\ 2 { Ml I) 2 <W) 2 ^ W

(UI(UI(*JI\ S. aJi(poEJiji\ B. de vasten, vasten

(Skr. oepawasa. Jav. Wdbk.).— KTirm of

am (Kn mi<uioj)\ JS. km ? <cti i of vm 2 tm 2 0J)ip ihjyi \

B. de vasten breken; zich ontnuchteren,

nam. na te hebben gevast.

(Ul (Ul (tTj (Ul \ verklaard met <u <nlinm ^(ung^asri\

verhoogde plaats, estradeo/verhevenheid,

tot zetel.— Ook {een speciaal soort, wat

aangaat de versiering, van (uuiik(ciitnj\\ K.)

Mai. poewadei, staatsiebed voor jongge-

huwden of staatsietroon voor bruid en

bruidegom. P. Mai. Wdbk.

(Ul (TV)
fl\

I. Holl. paal; SB. mijipaal, paal, de
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afstand tusschen twee op elkaar volgende

mijlpalen, nam. 400 Rhijnl. R. — II. (Ar.

t\ l\ a „ a a a\wl (UiMjicn of tut'~n rri (Eit

i

(hi ^jiorvtum \ een

speciaal soort <wri r
%<EjigtMiji\ en wel zoo een,

waardoor men kan te weten komen den naam

van den 'profeet waaronder iemand valt,

toij zouden zeggen: staat. Zoo kan men

staan bv. onder Adam, Joesoep, Isa enz.

Het totaal der letters waaruit iemands kin-

dernaam bestaat, vermeerderd met dat van

den kindtrnaam van zijn vrouw, — van onge-

trouwden kan de <utriaxm niet worden be-

paald,— vormt den grondslag van de bere-

kening, waarbij dan de eerste letter met

(iDt (in asn (htji en de laatste met (btiHvo^i^kimjis

worden benoemd. Verg. (uxjioht^^

(UidUi\ SB. muskaatnoot (Skr.phala, vrucht).

(Kn dn (ui rui \ foelie

.

Co

(Uicnji\ SB. hamer. — (UKrvtifmaSis ijzeren

hamer. — mavis met een hamer kloppen.

(&itnj)(V)(mji\ hameren; op lets hameren.

(Ui en onJi \ SB. een soort zwarte cosmetiek.

—

e^m de knevels met pale zwarten.

c^ a
(Ui(T\Ji\ Jav. plat tooord voor het manne-

lijk schaamdeel. — Q^rvian^s niet ge-

sneden, niet gelubd. — MtSia^nruituK^rvi

(H2J(\ een stier. — (hrna^ti^nAfu^ruMjis een

hengst.

(Ui arm \ naam van een lekkernij van ketan

.

(Ujcnjl2\ SB. eiland. Verg. *o^?w

(Ui 2 oriJi \ SB. model om lets naur te maken.

Bg . Verg. a^ztmi^

(Ui 2 (OJi 2 \ zva. apaQtinrtji^

(Ui CfLfi 9\ (&i(ruiq\ <&i (TLi % ttfn

g

(ht/j \ <&i (urut ?6-i*

a . a
(hn(KVJi\ en (hji(ui<rui$\ zie (uimgw — ajiajimji^

zie 00k bij aJxr^ni^w

(Ui

l?
\ SB. impotent, van een man. — *j>

oc^(kh^(wj9\ een zelfvervloeking

.

Q Q
(Ui(rui<>\\— (wrut^ SB. kiezen, een keus

doen ; lets verkiezen, prefereren ; ook zva

.

(hjitrui^am aan \ iets Ultzoeken.— fEJi twi % (Ei irvi j\

zoeken naar iemand, bv. geschikt voor zekere

betrekking ; ook zoeken naar iets, dat voldoet

aan zekere vereischten. — (ui^irvi^\ zva. *™

a G) a a i
<~n (hhi *r> «*c 2 t tut wi i am w — (uidui ^mnanns KCUZOj

iets waarop de keuze valt.— (uiSi<rSi^mnari^\

uitschot, dwz. teat bij het uitkiezen al de

anderen, bv. al de andere koopers, hebben

laten Uggen. — (una<i2(ui(njt^(unaji^\ of mnwit

(Si(rSi^(Snrvi^(imaj}s geen aanzien des per-

soons gebruiken.— <u<ru{asnMt&>(Kn{<Hi^ niet

maar zoo door iedereen zijnte bevechten,
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; niet ligt zijn partij vinden, van een sterken

held.

a
(Ul an/) 2\ {blijkens het Jav. Wdblc. is da

grondv. oelih) SB. aangezuiverd, van een

schuld.— armojj ^rut % (iridium \ wederom zijn

zoo als vroeger, van iemands lijf of van

dat van een dier, nadat men (het) er slecht

heeft uitgezien. n<&i(rui$\ en vmrtrui^ zie

ajiiruiw ( (ea (tut % mn (htjj \ in het Buitenzorgsche
,

een hoema voor de tweedemaal wieden.

Eg. K).

(Ul en/1 o\ SB. tiental. — ojuuifwi^ tien. —

<wj (V) aui (rui ^ \ twintig". — (ui orui % mn chiji \ tien-

tallen, bij tientallen.

(Ul 2 (TUI P \ SB. gedragswijze, wijze waarop

iem. zich gedraagt of aanstelt, manieren;

ook handelwijze, voortspruitende uit een

gril; gril; grillen hebben, daaraan toege-

ven. In het Jav. Wdbk. wordt als de grond

vorm van <rj<uinruf\ opgegeven vfiungmji^ zich

met iets bezig houden, werk van iets

maken, iets beoefenen.) Verg. ipru^w Zie

ook aid. (uiKuigiwiqVi -— (EJit(ru^\ den grond

bewerken, bearbeiden; iets bv. een woorden-

boek bewerken. — tuifBuru^s handelwijze,

gedrag, wijze of manier van handelen.

(Ul 2 <nJI 2 KM \ Holl. SB. plooi. — (EJtnji2un ^

plooijen, met plooijen maken.

(Ul (TXJI dCI\ I. zie (utpw — II. (ZA<nji«p\ SB.

liever, liever willen; ook in plaats van, in

een vergelijking

.

(Ul en arui (Kl n \ zie «^V^w

(Ul (C1(K)/J\ SB. van gekookte rijst: zoo zijn

dat ze goed en behoorlijk kan (Sm<niiu?nA^\

dus zamenhangend ; ook zacht, bv. van een

goed gekookten aardappel en van de kern ofpit

van een vrucht, bv. van een saninten.— Verg.

OJI arm (Kl (UI2 cnji %(KI2\ SB. ten eenen-

male vreemdeling zijn, wildvreemd zijn

ergens.

a «/

(Ul orvi (Kl \\ — (zJi(njiab\ SB. iets onder een
o> ^

kruis zamenbinden, digtbinden met iets;

: de pooten van iets zooals een vierkante tafel,

een stoel of derg. en weI twee, drie of alle

vier pooten, voor de stevigheid, onderling

verbinden met een touw. — (&<ui.rviM\

ook van het iemands knevels afscheren: in

een kruis met de wenkbrauwen, dwz. dat men

regterknevel en linker wenkbrauw afscheert of

omgekeerd, zoodat hetgeen blijft zitten zich

vertoont in een kruis met de kale piekken.
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(Ui 33 ff
iri^ *' r}W ^' met een ^aar °f

blaren, geblaard, bv. van iemands hand; zwel-

len, opbollen. — $Qd tun*Litmus kunstterm,

gebezigd van de katjang als die even boven den

gr'ond is. — Verg . wmw — aa^amoM ^i
CQ

g^jN zie bij ay«j*ai<tMji* — ^g^j<^<^

een weg zoo maken dat die aan beide zijden

afloopt.

(UI arm (to \\ — (zi(nj)cih\ SB. de per^oon, die

cj °°

het apaktcKHT,^ leidt, o. a. de vecldenden

scheidt, als ze willen gaan tcorstelen.

(UI CCTI (Kl \\ — kio^ths SB. rond uitstaan,

bol uitstaan, bv. van een opgelaten vlieger.

(Ui mi xnahxn ann\ zeepbel . — ka (mahithi ? ann

iets doeri opzwellen, doen uitzetten, op-

blazen ; de wangen opblazen. In tembang

vond ilc oo Jc cci ie/i azrwkn ? a^w

(UI arm w — lE/Krvt \ SB. iets beoogen ; beoogen-

de
J
ook zva. fijicm/tvis opdat, ten einde.

(UI a/I arm \ SB. er over heen zijn, zoodat men

er niet meer onder zucht, er niet langer over

tobt en maalt; bv. niet langer iobt over 7iet

paard, dat stierf of werd gestolen, over het

kind dat men door den dood verloor; enz.

Yoorts niet meer geven om iemand, een

vrijer of vrijster die de betrekking afbrak;

en, er doorheen zijn, van een kind, door hei

gespeend worden, zoodat het nu niet meer om

de borst denkt.

(Ul ori arm \ SB. gemeten, zitten te gemeten,

bv . van een sigaar of luisterende naar iemands

Qiui\ en wel met het hoofd half op zijde

gebogen en met half gesloten oogen.

(Uiarm\ verdicht grondwoord van <£i(ru\ SB.

de rivier stroomafwaarts volgen, afzak-

ken met een vaartuig of vlot; ook zva.

£iuu\ door de rivier te gaan afzakken.

—

Het grondwoord van milir U ilir, hetzelfde

woord als het Soend. mi rut w— (^injicihiicm^

een vaartuig stroomafwaarts brengen ergens

heen; iets bv. de koffij uit het gebergte af-

voeren naar de stapelplaats of de strand-

pakhuizen.

OTI (UI arm 2 \ SB. kogel. Tort, pelouro.

Q a a
(UI OIUI OTI

<rY) \\ (E,i7wnni\ zva. &i "n t <n (Kt (lvi

of (& ti ? ^ o^ wi \ ook zva. otmww

(UI(KYIfl\ SB. vallen, op den grond vallen,

van iets, zooals een geldstuk of derg.

(UI2 (KYI fl\ onvertaalbaar re 3 ewoord voor ao>*

(Uit<K7i/l\ 00k VOOr (LfimjUKri^w

(UI arm (KYI n\ Ar. Jib de dierenriem.

—

€^rviitji(nji(m^^\ de sterrenkunde, astrologie.
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o
(LA (tUl aw fj\ SB. aanplant,geplant door.

—

fc»(ru<Kn/i\ verbouwen, lets verbouwen, plan-

ten. (ui(U!rutKnji\ mvdsv . — <8ru (hh <p tHTyi\

visch planten (op sawahs).— Qirvn^aaj^s

iets beplanten, een sawah beplanten met

visch; an (u iru) <tm (htji\ ooJc beplant met.

—

*^^ N bezig zijn met iets te planten

of te poten. — (uajKrvntwihn/i^ aanplant;

geplante boom of plant; bet een of ander

planten.

O o a n(Ut aruj (KYI n \\ SB. &j) aw % (ui (rviiHrtn\ elkaar om-

helzen met het slaan van de armen om

elkanders hals. — Verg. {SuSi^amtru^^—

i
l

%ft
20^ s *^*» bv.de punt van een speer,

buigen, ombuigen.

O
OJt arui 2 (KYijj \ SB. de pit van alle vruchten,

die tot het (cnaji^ (mangga) geslacht behooren.

- Verg. a^iww

gew. ^H*™!,**™/!^ &B. (echter volg. Rg. Tj.

cy cy
S. Met 6^&(&i~~>i(3^A(En-^ti\ B. (?) zich ont-

nuchteren met rijst. Verg. ojioji-ncu/jw —

itoiiuj!^iru/j\ genoten, gegeten; teregtge-

komen. — My«|Miw)|\ een mondvol, een

hap. — (MMru<mwi(HT/i\ een hapjeo/een

mondvol zijn, niet meer zijn dan een hapje

of een mondvol, in dezen zin ook, zich nederig

willende uitdrukken, van den hadjat dien men

geeft. — Verg. (M<Lm(U)(ui^jii(mji\\

(Ul 2 0X/1 \ Europ. polka; SB. benaming van

zekeren snid van een baadje.

(Ul (Yt/f (KYI \ ZVa . asn (Kh nv} an w
a /

~~JI (HI \\

K>1)

cy(U) (101 (KYI <rY] \ zVa. uui(HH^n\ of tut (trn
<~n \\

^ Q a
(Ul (Vn (HY1 (HY) ft \ zva. (hmmttaiw

o
cui CC1 (HYJ OSY) rj \ Holl. plakkaat ; SB. alge-

meen bevel, last aan alien; verordening,

die bij bekkenslag wordt behend gemaakt, bv.

in den cJioleratijd, omtrent het ten verkoop

brengen van onrijpe vruckten op de pasars.as /
(LA (YU) (HYJ dJ} \ Zie bij wo^

(Ut OS7 OSY] n \ SB. dat onderdeel, een stuhje

asn(Ej}ajv}\ van de asnt r~m(utd\ waar het garen

omheen wordt geworden.

(Ul (YIJI OSY) fj\ zie (Bi^asnjiw

cr^ a
(LSI arut OSY) n \ SB. bednegelijk, arglistig, er

op uit zijn om te bedriegen, niet te ver-

trouwen zijn. — t&nruiasn(mji\ iemand be-

driegen, arglisti r beet nemen.

(UJ cnJJ (UW/l \\ —H iru
l
as
*l/l^

SB. kunstterm voor

het een heurap op de eigenaardige wijze

uit het waterhalen. Rg. K.

(fldJlcn arm (&n ft \ SB. gevlamd, van hout.
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OJi a/Ui OSYI \ SB. de inlandsche lamp, een op

een standaard f6-^a^crnjj\ geplaatst scltoteltje,

klapperdop of scJielp, gevuld met olie, en

waarin een pit is gelegd, die even boven den

rand van het sclioteltje of derg. uitkomt

(Berz. palitah, lamp of ook de pit van een

lamp of kaars.)

OJ1 an/) asn (KYl n\ SB. de man, die als

een zeer aanzienlijk persoon zal komen,

de wacht houdt aan de poort [(kmuxivkui}

van de hoofdplaats, en zoodra het het

rijtuig in het gezigt is, naar de paseban

of de plaats waar de komende opge-

wacht wordt galoppeert, om kennis te

geven.

4U) (HJI (1ST) 2 (KYI /) \ in het Buitenzorgsche zva.

kjimiw K. (Rg. palatuk).

oji cci no (isn acn rj\ — ^^ren*™^ SB. op-

kotnen, opgaan, van de zon. — Verg

.

(U) 2 OTUI 2 &SY) 2 (KYI fj \\ — ^??/ru?as>??»o^N SB.

z66 zijn, dat de huid aan het er afgaan

toe is, bv. van de hand van iemand, die zich

dat lichaamsdeel brandde in kokend water;

ook zoo zijn, dat de schors los is of op

het punt is er af te vallen, van een boom,

bv. nadat een ram tegen dien boom met zijn

horens stiet.

(Ul 2 OTXA 2 dSrj 2 &SY) 1 \\ — (znnj>2(isnt(unji\ SB.

de oogen wijd open sperren, een paar

brutale of grimmige oogen zetten; voorts

van de oogen: wijd geopend.— an run asm

asii(ha/j\ met groote oogen grimmig kijken

naar iemand. — (ugiuig(rLidnsma^ri/(\ groote,

grimmige oogen opzetten, met groote

oogen grimmig kijken. — ajirudsnasn^n

tru2(Wig(&nji\ hetz.

(Tf (LHQJl n\ Holl. flesch; SB. kelderflesch,

vierkante flesch. — Verg. ccmasmirvi^^

(LI (YL/l .^A&B.gewaand, zoogenaamd, pseudo,

valsch. — (Eirvi^\ iemand bedotten, foppen,

zooals door anders te spreken als men inder-

daad meent, zich anders voortedoen als men

is, enz.

(Ui arm (Ml n\' 1. SB. overdrijven, overgedre-

ven van regen; op het punt zijn uitgewaaid

te worden, van een licht.— II. in het Kra-

y a a a
wangsche: d^curuajins zva. (iJi<ntvmnigtHT)ji\i

(Ul (rut (hJI
fj
— (Si(uiSiru(KJijfs SB. zich de slapen

insmeeren, bv. meteenzalf.— Sn3(rvKM^i.a<iji\

iemand de slapen insmeeren.— Verg. «S<u
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(tVI (Mfl\ /. (UktnJIOJI^AlMJIS of HA<nA9Ji<Hl/j\

naam van een vrucht, behoorende tot Jiel ram-

loetan geslacht (Nephelium globium. Eg.) —

II. .
(Vk-orui ojijis SB. lets 6v. pilaren witten,

opwitten; (Jan. lets verlakken, vernissen).

(XnOJlfj^ — H^^dfl^ $£• krampachtig

pijnlijk, van den bulk; en, maar voor een oogen-

blik, van het lichaamsdeel, bv. het scheenbeen

dat men stiet. — <E.im.aji2asnz\ kramp in den

buik hebben, maar volg. sommigen daarvoor

aqjj ni vm d ashi

m

*3.mji \ en Jiet eerste : wee wor-

den, een wee gevoel hebben doordien men

nog nuckter is. — Verg . bij g>i(<h) amftw

(Ul OTUI (Ml n \ naam van een soort netel, waar-

van eenige varieteiten worden onderscheiden.

(UI2V7 arui QJl
fj

\ SB. verzilverd rood-o/geel-

koper. — <&tt<rj<ru(Mji\ een hoperen voorwerp

verzilveren . «— ayMMt(Krj^.i2rn/ru<M/i\ verzil-

verde koperen lepel.

(Ul 2 nrui 2 (Ml n \ SB. glad, niet gebeeldhouwd

of besneden, van een meubel of een gedeelte

daarvan; ooh benaming van een wijze van tan-

dahhen. — z&vr&iajutnAiM/is of ^a^it&Kut?

<rhw(MSi(3n(Hi\ iemand die vleijerij en pluim-

ook voor politiedienaar, politieagent. W-rS

^n hetz. — &iirSiM\ naar iemand op be-

dekte wijze onderzoek of navraag doen,

dwz. naar zijn handelingen of gedrag ; iemand

laten of doen bespieden. — hji^^^m^s

het politie houden ; ooh bevinding door

m'ddel van momm*

(Ul orui (Ml \ SB. bedfraDje
;

plint of houten

lijst boven aan de bewanding (van binnen); ooh

de rand {boven) van een behangsel. — Verg.

a S
<TL?^7v Cn (Thl IK7I g (UtJlW

(Ul 001 (Ml \ of uZs Fr. Holl. plaisir, pleizier,

een mooi woord voor aqnxm\ ooh voor (prucHTjjs

maar niet waar dat
%
beteehent spelen, zooals

hinderen dat doen.

(tUI (Ml c>7 \ ooh ajiirLi(Kjini\ naam van eeni

strijkerij voor goede munt aanneemt.

i
a a

arm (Ml \ of (ui(wi(mA\ Holl. SB. politie;

boom waarvan o. a. de bast als een genees-

middel wordt gebezigd. Voorts beide ooh namen

van een berg in het Bantamsche en <unnjiQji*rt

naam van een berg in het Soemedangsche.

(Ul orui (Ml \ SB. afgeloopen, afgedaan, afge-

maakt, klaar zijn. (Jav. Wbdh. tuimjim\

Kw.) Verg. het volg. woord.

(Ul (CI GUI \ ooh (uim(iKJi\ slechts gebr. aan den

aanhef van een brief. (um(hJi<Hi(hJini(&n/i\ of
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*>n />*>. — (ajimiaji\ Kw. 2va. oLiaffi\ dood.

Jav. Wdhk.)

(Tf
(U* OTI (TUI (T)(hJI\ Holl. SB. pleister . —

ojo^rLfTWN iefopleisteren, bepleisteren. —

Verg. bij <t^Mii(fJii(Hrij^^\

(UI aui IOJI \ SB. het kopje koffij of thee dat

men wel drinkt na het eten; en het blaa-

dje waarop een kopje thee of koffij wordt

gepresenteerd. — ^mfca^\ een kopje

koffij of thee geven, ronddienen na het

eten; ook: een kopje met bijbehoorend schoteltje

op een blaadje zetten.

(UI orui (Ui (l£? \ SB. algemeene benammg voor

gewassen, andere als pare, die geteeld zijn

op hoema's en kebons (eig. zaadvruchten,

van njinji\ Kw. vrucht en (8ni&\ Skr.widja,

zaad. Jav. Wdbk.).

a * o Q
(UI OfXJI &JI \ (eji nrui oji \ en <&* wi& *^ (Kill > zie <nJl vi \ J.

(UI orui orui n \ SB. wrang en bitter van smaak,

volg. somm. slechts van een jonge of onrijpe

djeroek .

(UI arui (UI o \ SB. dat gedeelte van den tak

van een kawoeng dat tegen den stam zit,

dus het ondereind. Maar men benoemt ook

wel met mkwimi^ den geheelen tak (zonder de

bladen). In het eerste geval noemt men het ver-

volgeind van hetgeen men met palapah bedoelt:

ajitqarwii of m *7"n hq w Zie 00k <nnrwh\i Ufa

eindelijk wordt lurucm^ ook nog gebruikt

voor den Stengel met hoofdnerf of wel

voor den hoofdnerf van een gadangblad,

ook van een pisangblad. Verg. mi g mn ru/i

en i » n,rrm\

(UI OTUI (*-Q.?^ (van W^v geklop. Jav. Wdbk.)

SB. opengespleten en daarna plat uitge-

legde bamboe; een daarvan gemaakte

bevloering. — Ook vloer, en wel in Minrui

mi % Kn mi mi an n {pf acn tun cvni \ of wel (i<n mi (ibi. ] \

planken vloer. — mtuim!^ paloepoeh ma-

ken; fig. langs den weg dien hij ging

terugkeeren, op zijn spoor terugkeeren,

zooals iemand wel doet, als zijn vervolgers,

die een anderen weg kozen, hem vooruitraak-

ten; voorts herhaaldelijk hetzelfde vertelien

;

en volg. somm. ook in het honderd praten (?).

(UI aui (UI (Ml ff
\ SB. mooi staan, maar min-

der uitleveren dan de taxatie was, vanpare;

volg. somm. ook zva. mjimis maar slechts van

(UI cnjl (UI (M/l \ Mai. palipis. — miiwimkui^i

tm/fs SB. slaap, de slapen van het hoofd.

(Ul arui&JIfi\ SB. met den stroom meedrij-
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ven; door den stroom meegevoerd wor-

den.— kji i^ (w tvtzjtjf \ het stroomende water,

het water zooals het daar stroomt in de

rivier, bv. gezien van den oever. — <&i truant

;KTjf\ ie/s, bv. een boot die aan den oever vastlag,

losmaken en met den stroom doen mee-

drijven; iemand of lets in het water wer-

pen en door den stroom doen meevoeren.

(Ul (CTJ (VJJ CfYlfi\ SB. iVi (Ln<iJi mi 2ioti vji
:

amjt\

wolk, wolkje, wolken zooals van rook. —

(U)(vnfcJ>,<m ti allien, am ~rn (iJt 2 tut 2-*? .?s»<?\ TOOkwolk, i

rookwolken. — hiagYiDjam^\ rooken , rook-

wolken opzenden, van een vuur ; ook stui-

ven ergens ; het stuift er.

(Ul or) crui (Ul \ SB. iemand die het beroep uit

oefent van maker van koperen potten,

waarin de rijst wordt gestoomd.

(Ul (CI CEJIa \ SB. lekker, smakelijk; ook vet,

lekker vet. - (s^nuia^tia^iamp zoet en sma-

kelijk, welsmakend, lekker, bv. van een sa-

ninten . »Q oji tti ivn (&) \ of tqoji out ngy (tj) diagram \

de allerlekkerste.

(Ul (TUI (&l OSYI \ zva. ,FM-*<up Reg. Tj. —

;uvu<Eiibn\ Kw. o a. zva. iuiaji r ri\ iemand

iets vergeven. — Skr. paramdrtha, in den

hoogsten zin van het woord; het of de

ware en wezentlijke. Jav. Wdbk.

a
(Ul &S7 ^^H fl N z™ m "1 rum v

(Ul cnJI (UUI fl \ zie un hCi ^ m ^W on oji \\

(Ul OTUI (UUI \\ — «s>? i ahn am (ui iui mm zie onder

(Ul arm (uui nri (Kin \ of u

™

tu ->? mj ^ zva

.

^iwnasnji\ maar B. volg. Reg. Tj.

(Ul aruKUUiQJi n\ 7. SB. /Mww^diN dat

verhoede God! of wel: moge ik daarvoor

bewaard blijven !— II. ^^n <*$» -

»

*& ma tfjyi

\

naam van een grassoort. Rg.

01 (Ul arm 2 OfYI
ff

\ zva. ii^,iu(^it\ maar met

een <tinah?\ minder. 0. a. bij de aankomst of

het vertrek met statie, van een aanzienlijk

persoon, wordt dit del wel bespeeld.

(Ul OfXJI Cim\ ZVa. ajim<rn\\

Q
(Ul, OTUI 2 om (HI \ naam van een laqoe

.

I) <«K

(Ul CTUI (tm OJI (HI n \ of aj) luasrj {(unonji {van

rucan^\ ankerplaats, reede, haven.

(Ul OTUI \ CFjI 7\A \ !H71 <f1 (Ul 71jI \ (FA (IjI 7Vi 01) !M\Jl \ eU

njt 7u (it? win \ zie (un ivi w

Q«/ } ,-\

(UI(iUl\ SB. dief, dieven. — <&g6^wiiMMmi

iisn

2

<5-i*&m aji rui \ zie bij fcj) lairit asnjj w — am arui

\

stelen.— */t-n<ni
w

\ 1. mvdsv. (een maal, van

meer dan een pers.). am 7vl an <k^\ 2. mvdsv.

(van een pers. herh.). am-ntvi/Kia<yi\3.mvd8V
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[van meer dan eenpers. herk.).— **n m <n.i *zi <ht/j \

bestolen, bestolen worden. — &mgob<&nn.j\

gestolen, gestolen z ijn .
— xng <m « ? ru m^ \

j

6ws.'— a.* tr..i trw <m \ het (zijn) stelen. — <™®i
j

/l//Vh ? <kt^ n ten behoeve van iemand, iemand
j

0/ iets stelen. — ti^uhsh mi ^n-) nans ~^
#

|

*OJ ? .rw ?\mnr)(i;t\ zie bij J J) ? 7U ? w — .»? -iS/ViS ao) !

6^kffn \ als tusschenpersoon , door princi-

paal of meester te bedriegen, er wat aan

verdienen, bv. door aan zijn meester den
j

prijs van lets, dat men voor hem moest koopen,
j

I

hooger als werkelijk het geval is, opgeven. \

j

(Lfl (ITU] \ zva. am no \ /. Verg . *mi ?,? 5? w !

(Ul onj) 2 \\ — Mn:n\ SB. de oogen gevestigd

hebben op iemand; kijken naar iemand.

(Ul (HJI \ ((wntrCis mvdsv.) S. <Ej.rCi\ S. <£iru{\

B. (wrtriji\ en .-r-inriiru^s mvdsv .) terug-

keeren, teruggaan; <&iarCi\ enz. ook iemand

iets geven in vergelding voor iets, dat hij

gaf — tuirii(3-zA(Mi\ (aji*ritr£i(3-&M\ van meer

dan een pers.) SB. gaan en terugkeeren,

heen en weer gaan, bv, van zijn woning naar

die van een ander of van een punt naar een

ander; heen en terug ; ook dikwijls aanloo-

pen, komen, aankomen ergens, zooals bij een

buurman. — tEAirvnthfiaH^/j iets teruggeven,

retourneren, terugbetalen. — *ji<ri;i(uittn<ui\

denzelfden dag waarop men vertrok ook

terugkeeren. — xjuvirvis hetgeen iemand

wordt gegeven in vergelding voor iets. —

.L/? * i ; u ,ii» n (fji * geschenk als dankbetoon

voor iets dat men ontving of genoot.— uit&i

ru,i;>iF*\ cadeautje, gewoonlijk vruchten,faX

iemand na zijn herstelling wel brengt

aan hem, van wien hij gratis geneesmid

delen kreeg. — ajivuxnnian/is het leven er

bij inschieten, er bij blijven (zoodat slechts

de naam terugkomt). — t&irfixnim/i* geld

teruggeven, van het geld dat men als ver-

kooper in betaling voor iets ontving. —

.unEa.rCixnitnjf\ het geld dat men te veel

ontving en teruggeeft, bv. de f 0,50 van

den rijksdaalder\ die in betaling werd ont-

vangen voor hetgeen f 2.00 kost.

(Uj(XXJt\ I. ^t^n SB. oprapen, bijeenrapen,

bv. van vruchten, die afgeschud werden of

afvielen ; tot zich nemen, oprapen, hetgeen

als onbruikbaar werd weggegooid of ter

zijde gelegd; iemand aannemen als kind. —

<&i(ria(izn<u}\ iemand beschouwen en zich in

. alle opzigten tegenover hem gedragen, als

ware hij onze vader. — <E*aiLaxm&h\ enz.—
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ji i on <ruim rrui \

^^^ftcp of lE
]i

<rH'EJI(hnWk
^ iemand een doch-

ter tot vrouw geven; iemand nemen tot

schoonzoon of tot schoondochter. — //.

i.jj^j\ SB. het lichtende iets, dat volgens

de inlanders in het donker soms waar-

genomen wordt aan den asemboom, ook

aan den fliw<N7i«<ru?\ en dat volgens hen wel

eens daaruit Jean worden gehaald, waarna

het als djimat wordt gebruikt. Een verstee-

ning in den boom! Verg . mmm*

(Ul 2 OfJ a\JI \ SB. geruit; voorts katoen, ge-

weven van draad, dat de verfbereiding

reeds heeft ondergaan

.

nit de hand geweven gestreept katoen;

hiervoor (in het Buitemorgsche : 5^rr>?^w

Rg. K.)

(Ul 2 oTLfl 2 \ SB. erwten, doperwten.

(Ul orvi (KYI (KYI (HI
jJ

\ SB*, perinaeum.

(Ul (CI (KYI \ SB . boog bv . van een kruisnet
;

hengsel van een waterhetel , emm-er, enz.

wah<Kh\ gebogen; een halven cirkel vor-

men, een boog vormen; ook boogsgewijze

hangen van mwirufap&tt-u/is voorts een

hoogen rag maken, van een kat; en zich

welven, van het uitspansel boven de aarde.—

«sm oji <*h<ifh \ mvdsv.— (ui cut (*h<Hh <& o^Jl x gebukt

staan, met een gebogen of krommen

rug staan.

(Ul arm QJI (Ul/l \ SB . best mogelijk, ligt mo-

gelijk, welligt; wie weet of. — Verg.

!um*j)\ en zie ook de gramrn.

(Ul ori ortfi nri (Ul w — ^?^<n};7/ON SB., naar

iemand of naar iets, bv. naar een vrucht aan

den boom, om die te doen afvallen, smij-

ten met een stuk hout, dus ook met een

wandelstok of derg . — Verg az\<antfriiQOfi\

en foi v) 'fm ^j> 2 arnJ\
NN

a
(Ul OTIJI (UYI

CYI\ zie am-m n.

(Ul arm (LH \ naam van een stof voor karem-

bongs . — (Kiitn-r) dm mi a\n art \ of waar de dui'

delijkheid het toelaat, kortweg njirvidn^ een

karembong gemaakt van die stof.

(Ul 2 (TUI 2 001 2 \\ — <F,i 9 tru2<i'm\ SB. open,

gapen, openstaan, bv. van een deur, een hast,

enz. — frit(rii2<inz(HriiCKiji\ iets zooals een deur

open zetten, open laten staan.

(UI(UI\ Si. ellende, ongeluk, rampspoed

(Skr. papa, slecht, boos, gemeen; slecht-

aard; slechtheid. Jav. Wdhk).

Q Q
(Ul (Ul \ SB. wang, wangen.

(Ul (Ul \ I. zie nJaJw — II. t&iajj. \ SB. vruchten,

ook koffijvruchten inzamelen.
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(Ul 2 (Ul 2 \\ izrn <uit\ SB. niet meer voort kun-

nen, niet meer zoo beladen voort kunnen

;

op zijn en niet meer kunnen, door uitput-

ting; en van een trek- of lastdier: niet meer

voort willen, omdat het uitgeput is.— Verg.

(Eji ? arm ,un/l^

(Ul (Ul P \\ — (&iaji%\ S. (hnjjK!)iJ5r)/j\ B. (van het

kind van een aanzienlijke) alleen (kunnen)

loopen.

(Ul 2 (Ul 2 P \\ — uifkjii^ I. SB. iemand of een

dier slaan met de hand, ook met een stok of

derg. — 2. zva. vn rhinKirn/jw

(Ul (Ul P \ Roll, pijp; SB. zoo'n vaatje als waarin

de Europ. boter gemeenlijk op Java wordt

aangebragt. — oji cut cui ^ivj imams een vaatje

boter. — II. Port, pipa, SB. tabakspijp,

sigarenpijpje.

OTI (Ul QTj (Ul P \\ — (rjfEjin^dJt^s SB. een bedog,

arit of d-erg. die ^?eJj is, weer in orde

brengen.

a
(Ul (Ul (UYI OTI ^O (tJI <rnry)(U)\ zie cvnmmwV r
(Ul (Ul (HI fl\ SB. plank. — tununoasns en

mi cm an ~ji ~n cm oji asn \ zie mj w> ?sti \ JJ,— asn i

o *

kidMajicuiiHTjis
fig. geen kans tot ontkomen

zien.

(Ul (Ul (T) (HI (HI fl\ zie cuit&s II.VcWZJI
(H1\
Lib-

(Ul (Ul (HI (9JI/I \\

o
/icui a.

fob c

mioji iaoji n \ zie onder

Q Q Q*/ Q q ,

-) a a o~ O
(Ul (Ul (HI \ (EiajKHiahmcKins en (EjicviaJithiiCHi/)^ zie

CJ
r* ]

u(a)

a a-
(UKHTb

GJ

(Ul (Ul (*JI (Ul (HI fj \ zie ojkviw

(Ul (Ul \\ (Eji(Uinr)<K)ji^ Zie oij <rri(U)\\

(Ul (Ul \ SB. het gedeelte van een erf of stuk

grond, regts of links van het daarop staande

huis, saoeng of ander gebouw.— <&i<ui\ gaan

langs iets, bv. langs den yager van een huis.—

hji cm ojiaj)\ enz

.

a a/ a/ a a/"
(FjI rui (U <uifrji\ zva . ce/i cm

miWW — tun asi7 <Mtuaji\ naast elkaar wonen,

ook wonen in huizen die achter elkaar

staan, (met de fronten naar tegenoverge-

stelde windstreken).

ketsel.

\ SB. welriekend rijstmeel tot blan-

(Ul (Ul
c>7 2 \ en u-icvrm\ zoomede ce* cm-n ?(5_^

IhCl CKJIfl \ ZW CUI^*^"2A

P °
(Ul (Ul *>7 P W (VKUinri^s SB. !HKnaj)(ruji\ oqji

(Eji3 asriji\ Qrjjjcirnasu/j en derg. doen op goed

geiuk of op den bof af. '— Pass. njKucu-n^'

en dit ook er maar een slag in slaande

iets zeggen, bv. zeggen het is elf uur, in

antwoord op de vraag : hoe laat is 't?

Q Q a f^Do i •• a
(Ul (UI CH P\ zie a-icui-ri^ fag (£^\\
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a
(Ui (Ui <rY) (HI /j \ tuitwn (mji \ if-i(Li rnpiofia\ en

a . on
ijt

rr} praams Zie 77 trr? 07 'r? w — i^i (lh^t) (uii (kuj\ en

wrifinttKiJis zie am tfn i aa/iw Zie 00k (wruHiji\

Verb, en Bijv . voor bl. 552.

(Ui (Ui <rYi 2 (HI ft \ en •m(ui'mo
;

n^\ zie onderW
(Ui (Ui (Ui (HI (UUi (HI fj\ of JMm&m ory ^

SB. een appeltje voor den dorst. — Verg.

D O & 7 •• o
(ton tun (vi (hi (ten aan \ bij cut an amn w

(Ui (Ui (KYifj \ SB. gelijk, vlak, gelijk af; gelijk,

van iemands ouderdom met dien van een ander;

gelijk van lengte, bv. van iemands vingers,

nadat de hand werd vermin kl, bv. met een

bedog : enz. — <unuu<vi ^i(uiarnj^\ een haan

met een staart, zoo als een hen die heeft.

—

Verg. tun (llig^^ bij (isnaniw <ea oji (hrnji\

benaming van een tijdstip in den groei van de

pare, namelijk voor dat waarop het gewas

ongeveer twee maanden oud is.— (^i(uiamaoi\
(H\j ^t

de gelijke zijn van itmand, be. in rijkdom.—

<™

™

^'gj *7M ?
N z icn gelijkstellen metiemand.

(Ui (Ui (HYi fj\ SB. allerlei, van allerlei aard,

van alles, zoodat er niets ontbreeht; compleet,

voltallig, bv, van de slagptnnen van een vogel.

(MYi fl\\ — (u> (ui mi fnji \ SB. zich het voor-

hoofd insmeren met iets. — ^<ui»ma<i^\

OO
(Ui (Ui

iemand het voorhoofd insmeren. — Verg.

a a a a 7 .. a a
(ut cui (Li rli (kiji \ o IJ *-/' i l im n w

(Ui 2 (Ui 2 (HYi f) \\ — (u,i2(U}?(t<r^s SB. de rmah

n mji met modder bestrijken of besmeren,

om ze stevigheid te geven.

(Ui (Ui (ISYi (j w — 7i Li^nean/js een tooverbede

of tooverformulier prevelen, opzeggen, uit-

spreken.

(ISYi n\ SB. versperd, gesloten, vol,

verstopt; de geheele ruimte vullen ergens,

zoodat het er propvol is. — (li xji k?i asnj^\ mvdsv.

slechts gebr. voor verstopt, van den neus. —

/k? am as^jfs iets digtspijkeren, bv. een deur,zoo

dat die niet geopend Jean icorden; ook iets digt-

maken, bv. een venster door er van buiten plan-

ken tegen te sptjfreren ; maken dat geen ge-

volg wordt gegeven aan een zaaJc of aan een

last; den adem inhouden (zie ooJc bij (irtiaAj)^

voorts beginnen te vasten, een begin maken

met het vasten. — r? £y» as?* <*™ \ op iets

zooals een weg, in iets zooals een waterleiding,

een deur, den hals van een flesch enz. een

verstopping of versperring aanbrengen;

iets bv. den hals van een flesch verstoppen,

sluiten, bv. van het stukje hurk dat in dien

hals bleef zitten. — wnauKLnamowis zva.
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»m jji 2 flo) 2 mi chnjj w — (ui >li aj) asnji , naam van het

klankteeken ^ en van het teeken dat in

Soendasch geschreven met de Arab, letter dat

klankteeken vervangt.

o o
(Ul (Ul (ISYI

fj
\\ -- & (Si asiiij ^ SB . kunstterm

voor het snijden van de eerste halmen,

loaarvan de <cii azniu a^ni s wordt yeuiaakt, op

het te oogsten veld; — worts van vruchten
\

C> a
zva. uinsnim/jw

(Ui (Ul osyi
fj

\ l, ^^b^A SB. berooken, bv. \

!

bijen.— (ui(Li<Knaa
;]\ de kleine hawoe met

\

bamboezen pijp, voor liet berooken van !

de lodongs, bestemd om er de lahang in i

op te vangen ; oofr blaasbalg, en volg. somm.
'

(bep. de blaasbalg van deu y,w^\ en van
j

i

den goudsmid (?) Verg . >u g.i kiqw — viuits}>

.^i
/

n zva. ' >

'

um ojij w — 11 . ,'L/i ui (hu^/f \ zva.

^jfunurip van den navelstreng. — ujajiuuqG^a

IK Hj) \ ZVa . (hf) Ul Ml <3-iA<l£Z tU)\\

(Tl (Ul aj (Ul (ISYI
fj

\ SB. buik- of staartvin

van een visch.

(Ui (UI (ISYI 9 \ en * * m isn ^ vn <k7^ \ zie >u un % \ 1

.

(Ui (Ui (Tj OSn (hCi
fj

\ zie *Asw\\

(Ul (ui asn 2 (HI fl \ SB. onverwerkt, maar

reeds gezuiverd of weer gesmolten goud,

in stukjes of klonipjes.

(UI (UI (ISYI 2 \ naam van een insekt: glazen-

maker, juffertje. Soortenzijn: <ui<uiashnEiiM\

iui ui ish 2 vz -n M/j \ en mi mi uh z xm 2 ui 2 ui /j w

(UI (UI (is/I fl \\£f :i^jj\ SB. Iwut bewerken

of bekappen met de rimbas o/de balijoeng.

(Ul (Ui (Ml
fj

\\ ... kliui^i^ SB. zoo goed als

uit zijn, op het uitgaan zijn, van een

vnur ; voorts (Jav. iets knakken, kneuzen,

ook in een geknakten toestand zijn) gebr. in

de spreekio. am »k- 2 an^6^1 ui .1^1 n tcj ?u % fa ui (Kyi \ zie

die bij G^Auiuyiw

aan(UI2 (Ul 2 (Mlfj\ SB. gebroken, stuk,

stukken . Vera . un tm w — ki 2 <u 2^uuifi\ iets

breken, stuk gooijen, enz. — &ii<utknikn?

M2(hn/i^ herhaaldelijk dingen, bv. mccessivelijk

iemands borden breken.

(Ul (Ul QJI
fj\

1. zie uie-^^ — 2. xjiuiMfts

SB. iets uitvegen, wegvegen, bv. hetgeen op

een lei werd geschreven. Verg. bij <hw 1 oji ? nm /j\\

(Tj (Ul (Tj (UlOJIfjW — rf^i^uKKip SB. in de

suikerstroop om ze spoedig te doen dik ?vorden
y

een weinig olie (;tnoentjang, kaliki of des

noods katjang) doen.

(Ul (Ul OTUI jl\ en zjmittu/j\ zva. m^uhtm/i en

tut $m auiji en de ware vormen.

(Ul (Ui armfl\ SB. digt beladen zitten met



«-H"^ N 600 a o o
iui oji vi£i oJi/l \

mooije korrels, van pare, djagong enz. Verg.

O CY

ajl(UI(iruifi\ SB. verschieten, verschoten;

met de kleuren dooreengevloeid , van een

stof, bv. van sits. Verg. ^fla* — ^I^V^d/l^

de landrente, in liet algemeen alles wat men

met *K(uarnji\ benoemt, innen, inzamelen
\

contributie innen; de gesnedenpare, deeundans,

verzamelen in de wipw

(Ul 2 (Ul 2 OfX/l fl \\ — (Fi2M2a\.ij\ zie onder

OO a
(Ul (Ul (tVI 9 \ volg. K. gebr. in het Buitenzorg-

scke en zva. o#*3?n (II.) Verg. Mai. wdbk.

pepelik.

Q /
(L/l (Ul 0TU1 9\ S. met ft/nisn'rj^N op pi tun (HT/j \

of wel animxns B. zeggen, 't zeggen aan

iemand, voorts zva. <nazn(nccniK\\ —

bezoeker kwam. Verg. ojiorn^\— Mminjini

*o^\ aan iemand poepoeloer verstrekken.

(Ul (Ul OlUi (Kl fl \\ — (W(Ui(ui(rLiM/j\ en <v>(Utrui

(TUI^

t-WOpjJS ZVa. iC7«T^'C17«^(ky»(K7^\\ (Ujojitru
%

<Km(hn^\ zva. (i^(n(Lm(i^a/n2(tnjj\\ (EA(Uicrv)^^m

<Hi(n<Ki%\ ZVa. Kn <n cim (ik <nn (HioncHi q\\

(Ul 2 (Ul 2 (tt/l P \ zie t^aru^

OJl (Ul arui \ SB. het voedsel benevens de be-

noodigdheden voor siriheten en rooken

verstrekt, bv. aan een ambachtsman, dien men

bij zich aan Mis aan het werk heeft, in het

algetn. aan iemand, die niet als gast of

a a
;K1^Jt.Win\ ZW OJI ITLI (KJtJ^W

(Ul (Ul crui (UUI 2 (HI
fj\

SB. och kom ! och wat!

immers, als uitdrukkingen van twijfelofon-

geloof dat iets, wat vroeger het geval was, nu

niet meer het geval zou zijn, of wel dat iemand,

die vroeger iets kon, dat nu niet meer zou

kunnen, ook dat iemand nu niet zou willen, als

aan een zekere voorwaarde nu ook wordt voldaan.

en (Ul ori (Ul arm \ en ^^ (U rvi (m (Hift \ zie xm

O
(cmstinw

cr>c^ o o
(Ul (Ul (Ul fl \ zva. <s»$a*™^ ook zva. aoxE^nM^w

(Ul (Ul (Ul (HI (HI fj\ zie g^^w

<=>^ <^T . Q
(Ul (Ul (Ul (KYI ft \ zie amarLiw

(Ul (Ul (Ul (Ul (HI fl \ zie onder (3^utaiw

Mj M, ^? xx — ^o^^^n zie ^<mj?^

(Ul (Ul (UUI fl \\ — (ZKuixjvtjis SB. met de hand

langs pager of muur, langs een deur of

derg. heenstrijken, zooals een blinde wel doet,

of zooals men wel doet in een donkere kamer,

om zich te orienteeren; een rivier of het strand

Volgen. — OEA (U (WI (cm (hwji tHM<*™m aj> N 0V6r

heuvelen en dalen. Verg. ^^sa^^ 077 ?

orjfrow — (Ln(U(iM^i(uwiHT/i> leuning van een
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brug ; ook iets, bv. een gantar, waar langs

een kind leert loopen ; en van een kind, dat

leert loopen : zich met de handjes steunende

tegen een pager of derg. heen een weer

loopen. — /.•;- tS (ui mi an _? oji i,jj} mi \ zegt men

van een zaak, icaarbij de aangeklaagde Jiet

schuift op een ander, deze weer op een derde,

enz. — (uimauu(ha(m\ het aaneengeschakeld

verhaal van bv. hetgeen voorviel in zekeren

oorlog.

(L/l 2 (L/i 2 (UUI (HI /1\ (Ejizclm mji tin ann \ en <&i9<uit

O . TT
<IjUCK)2(K)/I\ Zie (U2(Lhl(Hin\ JJ.

trtfj *•—'* <^./#

OJIOJi amjj\ /. ^ojicrn^ SB. iemand een

eindweg te gemoet gaan om hem in te

halen; de vijanden te gemoet gaan; tegen

den vijand optrekken; iemand die aankomt,

ontvangen, bv. met kogels. ™-najj a-n^ mvdsv.

maar ^(um^ wordt ook wel gebruikt waar-

de mvdsv. zou behooren.— (Bi(ucmji6^St(mj\

het in den wind hebben, van een schip. —

&,°^^ N iemand afhalen , ook iemand

tegemoet treden, tegemoet gaan; iets, bv.

een rijtuig, een eindweg te gemoet gaan,

bv. om het te helpen voortduwen, waar dat

noodig zal zijn. itrniuiutcm,^ een ontmoeting

hebben op weg met (S^^ of «n\\ iemand,

van

a a

die aankomt. (Litui<i.iamjis hetz. maar elkadr

tegenkomende.

II. oji (u cm an^ SB. (Eg. heeft ook papag)

de bast of schors van een boom, maar niet

den pisang (.}j>p\ en ^nfuiw

(Ui OL/I CYY}yfj \ Zva. irmnutmtcuijiw (Verb, en

Byv.)

^i^i°VJ\^ ~~ i^™^ SB
-
omdat ze

moest verwisseld worden, van het dak

genomen en weggeworpen hateup.

(Ut OJI (LJ) (HJ (HI
fj

\ zie njKuiaavi
oyi onder

aj)(U}\ I. S. <m£>s B. alle; beide; gelijkelijk,

gezamenlijk; ook mede, bv. in <u<ia&iofiaji\

aji idi^ tvr &i \ en <u> anoni tot nu \ medemensch.

—

Maar ook moet het somtijds in de vertaling

door den grammatiscken vorm van het meervoud

worden teruggegeven, en wel als het is geplaatst

voor een gezegde, om daaraan een collectieven

zin te geven.

II. (uiaj) SB. aan, met. Verg. Mai. ji*

a . a
(Uiaj}(L,wr)(isn\ zie (unnmsnw — <tn tw ccm (runs z%e

un/ru/jw

III. <u(Wi\ SB. couplet, strofe, van een in

gebonden sliji geschreven stuk; zinsnede, in

proza. (Skr. pdda en pada voet; en vers-
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c>? wtji \

afdeeling, dichtregel ;
pada, ook plaats,

plek, oord. Jav. Wdbk).— M^asmon^ bij het

nembang, naar behooren doen uitkomen

als een pada uit is; de pada's goed uit

elkaar houden. Verg. a^xu^(hn/j\\

Voorts vims of' (& r?iaji-™\ SB. naam van het

teeken, dat in poezie aan let begin van een

couplet en in proza, maar dan gewoonlijk

w°i <nni cm ruji^ genoemd\ aan het begin van

het verhaal of derg. wordt geplaatst.— In de

vorm en het gebruik van dat teeken heerscht

echter groote willekenr.

mi tut />;) n SB. w ui *v» *» ? ^ M\j\ (bvji \ 'n aap, zoo n

aap, de apen, die apen. — M.i/i.u>:i«rg^\

'n mensch, die persoon, enz. — tu<uit<n<m\

het gelijke, het daarmee gelijkstaande of

(Ar. 5cp
>
Li ). ,uji(hni^(ui(Lci^\ onnut, vruch-

teloos. — m <n <l>i an % <m \ zva. ui<ri
en%tHi\ en

(UiOJ) 9 (UH ^9 (HI
fj

\ zie het volgende woord.

(Ul (UJ (UYI
<>7 (HI ff

\ 00k wel geschreven miji?

/-
. n G)

!in*yi(ha/i\ zie ixmibntw

OJI((U)\ SB. pastoor, zendeling (Port, padre,

priester). — Verg. <L«frrtiis»»\\

•EtfrtJJW — £i;w^ in het Buitenzorgsche zva.

tn<n<un. Rg. K. In de Preanger: een veelheid

van dingen, bv. iemands baadjes, hroeken enz.,

iemands garderobe luchten, buiten hangen.

/iy?2^/\\ — (EJita^\ zva. -mc-? maar van een

a

gelijke van iets. — M<f-iijumji\

iemand of iets evenaren. — t?* <u -™w zich

aanstellen als of men een menak is, zich

als een menak kleeden en doen, van een

(Ul (Ul \ o (by vi o<yi ^ en ? ? <voj,iKnt ffo^ \ zie 6-^^*

(Ul (Ul\ SB. gezouten zeevisch, vooral de £?/n^

maar volg. Rg. bep. de "^gp

m(UI(Ul?\ SB. nut, baat, vrucht; voort-

spruitende uit; 00k zva. ^-n^ en ^^7^*0

mensch is het zeer plat. tnu?ir>\

<£??rtj)T7<K7^\ enz

.

(Ul (Ul <>7 \ KiC . Ong. ^rtSiacrrn 2Va . *rrujie~t

nm (HiJi \\

(Ul (Ul (KYI fl
\\— fJhiq<Kn/j\ SB. stooten tegen

iets; bv. van iets, dat men draagt tegen de

aan den zolder hangende lamp, — twitua^ih-njjs

ZVa. nstituiarnastijiw — <u (uuii^n ^i^iinnj^\ te-

gen elkaar aanstooten of bonzen.

(Ul (Ul (HYI
fl
W— (Q(L(Hrtji\ zva. KnaZninhuMJI*—3T

l!
Verg. H Jav. Wdbk. op ^ii^\

(Ul (Ul (ten fl\zva. $l<Kn\en, (Si^<^\\ — ^erg

.

i*zxm trw n w



fLA0AJilK7}Jt\ 603 on

(Ul (Ul (KY) jl \ zie bij

'i

if

(Ul &J]
}

(KYI \ uia^cws Kw. — Skr. pddoekd,

schoen en muil. — Jav. vooral in poezie,

voornaamwoord van de tweede persoon tot

Vorsten en Jwog aanzienlijken.— In de Pre

anger, alwaar men xA-innaw evenmin a Is 9<hS\

verstaat, betitelen de inlandsche ainbtenaren

den kontroleur bij het B. B. veelal met

<u{i^!tni9s^<ui (mqw — Voor den Assistent-resi-

dent of Resident vult men de betiteling aan

met *ni nk \ tot ;ui (Wi.urn ash ok asn tji (fntjs of met

o . O , / a . O
{iM n en (Hiiae:* too [W mi an nn *. //^ isn cu) <yn/j \\

(UI(Ul asm n\ L SB.gew. ™™^n stijf zaam-

gepakt zijn, ketzij van zelf hetzij door zamen-

persing, van suiker, meet en derg . bv. in een

flesch, voorts ook van grand, door het vele

beloopen

.

II. (U}(iJ}(isnj)\ zva. cii2aj)g\ II.

(Ul 2 (Ul 2 RSY) n w — wajii(u?(inziv>7)ji\ zie mmw

Q
(Ul (Ul asrj \ SB. schuifkar; ook een, gemeenlijk

met bvffels bespannen, kar met schijfwie-

len.— Verg . -n?,?jo -- (f.u^aSi\ een padati

voeren. — ,isr)<Kh(ui;td)nsn\ padativoerder

,

karvoerder.— z&wwn ^imas?^ benaming voor

ieder weg, die niet behoort tot de groote

wegen.

(Ul (Ul (Mlft \ SB. zwarte peper.— Verg. ru,™*

(Ul (Ul (ruin \ ong. en een verdicht grondwoord
y

maar van kizcn^ntna\ is St(uw(tQg an/)\ ne-

vens xjttbtajtnUiiKij. als de Pass, vorm, in

geLriiik. Zie o>? ituqw

(Ul&Jl arui
fj\

B. voor jVm,^ /. Reg. Tj. Op

Soemedang als zoodanig ongebr. — Aid. <3hQ

>ujl^ SB. veel houden van slapen, het

liefst van alles liggen te slapen.

(Ul 2(Wl2(rUl/l\\— mumrxjijis zie £i£h\

(Ul (Ul (YIJ1 \ (til (ijtana \ Ook iJt^(rSf\ SB. zich

laten gelegen liggen aan iets, zich bekom-

men om iets, zoodat mm er niet onverschillig

onder of tegenover is; ook, doordien men

WW? weglaat: zich niet laten gelegen

liggen aan iets, enz. Zoo: uia^.iruaSlt.vm\

wat kan 't mij verschelen! 't kan mij ook

wat verschelen! (Ar. ^J^soi phozloeli,

iemand die zich bemoeit met dingen die

hem nietaangaan. Jav. JVdbk.).— w^tSis

of ^id^(wi\ om iets geven, om iets zich be-

kreunen.— (L<niytn&<LMiHT/i\ zich om niet be-

kommerend ;
— maar ook asn-ntua^ rujwi (htjj \

geen belangstellen in of niets geven om

iets, een of ander zaak, en zulks ah een ka-

raktertrek— <&i <iy rvuNytion^ of' ®t «^ <rS *o>

?

ann

\
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zich niet storen aan lets, bv. aan hetgeen
j

iemand zegt.

OJ) (bJJ (U) (HI fl \ zie (pa^x^Jlw

4UI (Vf (Ul OTI &J) OTj (HY1 OSY) ft \ zie ^n^^uiu\si)J\\\

(U) (bJI \ zie m iv) n^) w

OJt (Ut (&) &M (HI /} \ ook m >*-? 'o <£i ^w a-n/f n SB .

terstond, dadelijk, al heel spoedig.

aji(U)2(&*(H)/]\ spreek nit padbman, SB.

kompas. Van het Jav. v^mi(t^\ naald.

OJI(VJ}\ Jav. wordt verklaard met <ioxLai\ en in

i

•UYHK/KKI l-Khl^W
Jig. zin gebezigd, met

OJ) (UJ \ SB. plank, en bep. ook voor plank,

planken in een graf. Verg . *?n osn kyijw
\

(U1(W)\ SB. zwaard, sabel; degen. — :™ iih\

met een zwaard of sabel slaan, sabelen.

OJl(lJ)\\ Si<i5i\ SB. zich mooi maken, zich

mooi gemaakt hebben. iDnntiis mvdsv. —

fSiWiAon^N iemand mooi maken, sierlijk

uitdossen . .kw Si «ji yyi ? an/f \ poet. zva. *m <&i

(Mi ~rn itw 2 cm/j w

(Ul 0&\ verdicht ah grondw. van vhik\ en «/i«uj

Am|w Zie beide onder (s-^^yw

(Ufd£^\ Skr.poedjd.— ok- SB. tot of bij

een gewijd of heilig iets, bv. een Jieilig graf,

ook ergens, op een heilige plek, bv . in een

gewijdegrot, na voorafgaand ^^^p een

gebed opzenden, om iets te verkrijgen. ©i

-niK\ mvdsv. (van meer dan een pers.) — m&i

i^^cmji\ plek of voorwerp, waar men gaat

fyj(t±\ ten einde bv. rijk, mmi of w^^J

te worden, een kind te krijgen, em.— «^

.i>;(3^i(mji\ hetz. — Ret gebed tvordt opgezonden

tot hem, M^>rkiMiIiW\\ Men zegt ^ir-,1

un urn (t~) rvi at) a. J) 2 (On ? m/i \ enz

.

«§• x SB. lof, loven, bidden; ook vleitaal,

vleijerij. — v)£k\ iemand prijzen, lof toe-

zwaaijen, loven, dankend loven; den lof van

iemand verkondigen: iets loven. ^^\

mvdsv. — z.i<& <l.i;& s iets prijzen en loven, bv.

ah schoon enz .— <e% £ tumrjNi^ zich zelf prij-

zen, zijn eigen lof verkondigen. Verg.

m cm rue (Hifnan* w—zj n° oji (un \ dank toebren -

gen aan God.— vi ™.i^ lof, lofspraak; vlei-

taal, het vleijen; en, maar een Javanisme,

het biddend wenschen. — tui<&(3^*<iu~/nm

7Ui iru q \ zva . iE(i(KJ)6^an hi ~>n (Eji ru (I'D % w — (iJL
Vf.

t&MJnmjf\ een formuliergebed of formule

waarmee men God looft en prijst opzeg-

geU. (&(iJi^^iiJj(i^(^a<ri(M(nnri(cn\ rh ^»{

aj)irui(tai^k\ ik zeg den Hemel duizend- en

duizendmaal dank en ben buiten mij zelf

van blijdschap.
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(U)(l£\9\ ZVCl. (UI0K II. —- n^ ^EI^lKl^s

<£ ? <i*r «/? oihi p\\

(U) &^ P W — oo» flji £/i as^ f
\ 2MJ «? 00 7.V

fLtf 2 tf^T 2 P \\ — £,/* <u 2 i c ?^ #Z? . woordje voorT
flfew nadruk of tot versterking , evenzoo als

(L'lefoi* bij een met behulp van <c).iuq uitgedrukt

verbod.

(LnjO£?P\ en l^li^^ ong. - ^^W?^
|

SB. van lets zooals bv. van den spijsvoorraad,
j

in de eerste plaats een gedeelte bestemmen
;

ooor iemand; iemand met betrekking tot lets

zooals bij het ontvangen van een deel van het
\

eten en drinken als den hoofdpersoon be-
|

schouwen en behandelen.

OJI0£?\ I. SB. het aanbreken van den dag

(Ar. vzcsi). — II- SB. hetgeen wordfc

gezegd, beweerd of voorgegeven dat het

geval is; ook, maar dan ook wel <™*k\ mij

wordt gezegd of verteld dat. Voorts

moi\ het zeggen is, er wordt gezegd dat;

en maar dan met ^^ er nevens: naar zeg-

gen van; ook zva. i&i^iEnqsm^ naar je

zeggen. Al verder : ui-<\ «<?o«:\ minxm

<nnn$\ en (fJia^iE'nqim^s S. <lh hk <&i *n oajis en

M^abicMtHiji\ B. voorgeven, zeggen te zijn;

vertellen dat lets zus of zoo is.— (nua^ahntaa^

ook wel eens <&ihk\ maar minder goed: aan-

gaande iemand of iets, lets beweren. —

Mndelijk ^u^^i^qo^ ook nog zva. .-£7«W«/?

in an % \ of *--» t-'n en (i.n <i.i onao ?\ zichzelt Ophe-

melen ; maar ook: afgaande op eigen mee-

ning of opvatting, ligtvaardig zeggen of

meenen dat iets het geval is of zal zijn.—

Vera . m cm ^ \ <u cm \ en <*-?^ ? \\

(UH (l£\ (HY1
fj
w

—

M<&;un%\ SB. zijn intrek ne-

men, logeren bij iemand. — Pass, ajuuia*

>o? im/iw — (ui £? i*r mi oof) \ S. •» »» ? &< 9\ P . cm V) \

of crnnuwL-n^ B. en BL. echtgenoot, de

vrouw van een man; voorts (uiMiiKMinn^ ook

zva. !&(£n£i de heer des huizes, en zie ook

bij iHTjjv.n^ — :uritarnMii-.i£t*mMj>\ S. asmrrjxn

*n? (ui t in ^ B. en BL~ trouwen, getrouwd zijn.

OJi 2 (S: am fj\ SB. ingewanden, darmen

.

Men onderscheidt ze bij een geslagt dier in

Q2& <lh 2 *u g mi/1 \ en to 1 <**<m *^ ^ in de eerst-

genoemde zitten de faeces, de andere worden

gegeten.— Verg . <isng*^N\

(T) (UI <r/&& OSY) n\ SB. alle vorm verloren

hebben; wanvormig geworden en open-

gebarsteil, bv . van een kikcorsch, waar met

den vollen voet op werd getrapt; ook (zva.

torn cm \\ Rg . A.).
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s .G)oji asjdj^nri tm n \ zie ^mit^^i^nc^i^s Jn

der tqtLiic^i^w

(Ui d^ am fj\ SB. landrente, pacht. — De

o )

grondv. is dKamjiw — Verg. <wi^iwn\\ — &<&

nrnji\ een dansmeid of een ligt vrouwspersooyi

tot bijslaap nemen, namelvjk voor em nacht. —

Maar ooh : hunstterm voor het jaarlijksch

beschenken met het een of ander der

eenigste dochter in het huisgezin, door

haar voile broeders of wel van den eenig-

sten zoon in het huisgezin, door zijn

voile zusters. Het geschiedt om dat hind

te ontrukJcen aan Kala, aan wien het als

eenigste zoon of eenigste dochter i?i het huis-

gezin is vervallen. — Zie ooh ^i-n^asnjjw

McteamtHijis de padjeg betalen van een stuk

grond; ooh een stuk grond in de padjeg

aanslaan.

(U1Q&\ ong . — xjitLankxnanjfs SB. de gedra-

peerde en versierde lokaliteit met een

slaapplaats voor het hind, bij besnijdenis en

vijling der tanden;ook (gedrapeerd bruids-

bed. K.) — Ve?'g. wwivfanw

(LA (HZ^ \ zie (uioajls en wajiAw — Fiikxncm^\ zie

^IMAXHItn^W

OJI (UUI \ SB. niet gehinderd worden door iets,

fdjv. door het leven dat er gemaakt wordt

terwijl men schrijft. — tun £!<uw \ of t^dtm

w\ er niet tegen kunnen; niet kunnen

tegen iets, bv. roohen. — Verg. wKtatvmajf

•uaw — >h7 (ui -XM \ zva . i ?7 ifn 2 aji (tin w

(UI(UU1\ S. ajiak\ B. van een hoopwaar: ver-

kocht of van de hand gezet ku'nnen wor-

den, genomen worden, gewild zijn; ooh

opbrengen bv. honderd gulden ; voorts gang-

baar, van een munt.

(Ul (UUI P\ S. *j>rt2i^\ B. erg, zeer, hevig, be-

denkelijk, van ongesteld, zieh of zieh zijn.

cm °>
) mi ii/i/i % !hm <k» tut \ o . <ts/v ? <w> geji tu) ayy (Kjijj \ Jj

,

hoogst bedenkelijk ziek. — Maar volgens

sommigen mag <wMKn.i<n\ niet gevoegd worden

achter ajiMJi^\ wel miww. of &ajttkanw — <Q

ui asn (Vi (tvi ? \ S. Mm oji ash iU) vn.(MJI \ B . n iet

heel zwaar, van iemands gewond zijn.

(Ut 2 (UW 2 P \ SB. heesch worden, heesch zijn.

o
(U) (UU) <>\ ong. — (HnSiaAJi^ajntHip SB. bezwij-

men, flauw vallen.

(Uj (UVj o \ SB. kwartel en wel het wijfje; men

laat het vechten en wedt er dan op, evenzoo

als dat geschiedt bij een hanengevecht.— Verg.

o o
17D xTTt <n m\\ — njiaxjj^ arm arms naam van een

vogel, een soort patrijs.



T^ x 607 srr

(UI (UUI (HI fl \ zie bij •i/nnji?ijiji\ en aJmiuiw —

(fjioaaihi/j\ en ?.i (vv> in [htji zie (Hyj^m ti/tdiu^\ en

i&iaAAtHitHiji^ beide bij (univigMflw

(UI 2 (UUI (HI fl\ 1 . n ? lu *nj \ SB . van een

mensch of dier: zich koesteren in het zon-

netje. — *?? »>?///?? j.^n iets zooals bv . een

door het lange ligaen voclitig geworden klee-

dingstuk voor eenige oogenblikken in de zon

leggen of hangen. — II. un -u? m/^n <&??

o , n
(LI ? l.L'1 HI lfl /l\ (£-12(UI2 HI (}tf 2 (K)/I(3-ZA (HI 2 (HI

fl
\ en M

(eji 2 ui 2 j..hi cm n \ zie onder rj r;» i^ w

(UI (UUI 09 \\ - ,§.i.wti\ SB. iemand, een bedien-

de of derg

.

, ook een huislwudster, vooris een

of ander dier of diersoort, ook iets zjoals

een meubel. een rijtuig enz. hebben, houden,

er op na houden. Verg. bij w?aj)\ en rmviw

(UI(UUI (HYlfiw — mw4V^\ SB. zich een

doortogt banen door de menigte, door de

menschen links en regts met de handen

op zijde te dringen; op dergelijke wijze

zich een weg banen door de struiken, of

wel door de kaso of derg.
\

(UI 2 (UUI 2 (KYI fl W — 7JMW? Mp SB. iemand
\

bespotten, uitlachen; met iemand den spot
j

i

drijven; van iets schamper, minachtend

of verachtend zeggen dat het is bv. slecht.

of dat het heeft de een of ander sleckte

hoeddnigheid. — (ui^m(vti2(Hr^ij\ mvdsv. (door

(meer dan een pers .) — cukeu <lm 2 nmj^ \ spot,

honende spot. — aifri2(LLi2^ncHiji\ voorwerp

van spot.

(UI
fl

OSYj \ en li tn my), \ zie un nsn^ w

(UI (UUI (hJI fl \ SB. bleek van het gelaat; bleek

worden, verbleeken. — <uinn hm
oj*ji\

mvdsv.

van meer dan een pers.), — £jon^u)(M|\

tot aan toe er bleek van te zien.

a
(UKUUI !? . van i&i (iaji i2(*JI/I\ verdichte grondv

.

aJiw/i* B. van $1 xm wr t aaji\ zie dat bij

xm id w

(UI 2 (UUI 2 CEJI fl \ SB. naam van een lekkernij,

die 0. a. gemaakt wordt van ketan of van

Aj^Jn die men onder toevoeging van

T)-mx in een pisangblad heeft gewikkeld of

gepakt en vervolgens heeft laten gisten.

—

.fc?Yi9?.'M^ vrucfden, die nog niet geheel rijp

zijnde werden gepluM, wegleggen om ze z6o

door liggen rijp te doen worden; ook pisang

vrnchten ( (̂ l9^) kunstmatig doen rijpen,

door ze te brengen in de m £» ?<"»*£jgj^-—

i?naMt<EiiM^ iemands rooorden of idtlatingm

in het hart bewaren of in het geheugen

houden, voor later.— m &??«£>»* g« «£«? n aar-
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den vat of gegraven kuil, waarin men

pisangvruchten, geplukt terwijl ze nog

niet rijp waren kunstmatig doet rijpen,

en wel door het vat of den kuil digt te dek-

Jcen en vervolgem vuur te plaatsen op liet

deksel.

(Ul (UUI \\ — (Ei xm \ SB. met zijn tweeen of velen

ientand opnemen en dragen, bv. om hem

weg te dragen, ook zoo lets dragen met de

handen<, dwz. zonder draagstok; en zoo iemand

die zwom, maar bv. zijn Jerackten verloor, uit

het water nemen, om hem bv. in te nemen

in de boot, loaarin men hem tegemoet roeide.

(UI0JVI\ S. ajij£\ B. zonnescherm, regen-

scherm. Evenzoo ah voor de Jav. ambte-

naren behoort ook voor de Soendasche tegen-

woordig de pajoeng tot de onderscheidings-

teekenen . Verg . (Uj,(uj un <u^ w — a% (Li(uCn\ S.

a%cuaks B, een pajoeng gebruiken, een

pajoeng boven zich houden.— <&?«mo^n

S. <&><£ «n dry n B. iemand een pajoeng boven

het hoofd houden.

OJJ0A/)\ zie -9>Mtasryi\\

(Ul2 0E/l\ SB. woordje voor den'nadruk of

tot versterking dot bij een met behulp van

een Jiubpwoord, bv. apmji^ uitgedrukt verbod,'

dikwijh vertaald kan icorden met volstrekt.

Maar zoo verbiedenderwijs sprekende wordt

iu)crui?\ ook wel weggelaten, in zoo'n geval

voegt men nkz\ achter m?i?jw Gevoegd voor

*Ji\ of <&ioJ\ kan men het veelal teruggeven

met toch. — vnf-i:ui2n\ zva. a-uiriw Met

betrekking tot om lets vragen of verzoehen zva.

met den meesten nadruk, met den meesten

aandrang; in een dienstbrief wordt het ook

wel aan het eind van een zin geplaatst, het

slaat dan op het voorgaande, en heeft den

zin van: het moet volstrekt, het is mijn

uitdrukkelijk bevel. — Verg. QtQiSi^w

(Ul (E/l (CI 0577 (Kl fj\ zie cuiyxm/i^

(Ul OBI <£^P\ zie cmc~>\\

(Ul (&I2(UYI MA (HI <]\ zie ^wv^^w

(Ul (Efl (HIfj\ S. <A\ (sQm\ en mm\ B. oom,

oome, jonger broeder van vader of moeder,

ook ah betiteling van iemand van eenigen

leeftijd, ah men hem aan- of toespreekt, en

sprekende tot een jongere noemt men zich ook

wel (ui<&i<fnji\ of B. t-kejiw Maar is in dot

geval de toegesprokene hooger in rang ah men

zelf dan zegt men (uimiieiw — Verg. ap<ui^

(Ul (&I2(KI2\ zie Qi£*

(Ul (EJI (HJ (CI (HI fj \ zie vi *p\\
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(Ul (EJI 0J} (KYIfl W — ttoiaa tut tE,i<QtHT)Jis zie oaS?

toy*

(Ul (EJI 2 \ zie <ui2\\

(Ul (EJITl (K12(MI ^&(K1 fl\ zie cuM-n&cw

(Ul 01 (EJI (VI
CT1 (Ml fl \ zie o3£n\

(Ul (EJI (Ul 0\ zie Qaj,a3>z\\

(Ul (Eft (KYIfl\ zie (3^A.™<H7iji\\

(Ul (EJI (Yl (KYI \ zie ajurjamw

(Ul (EJI (KYI \ zie nmww

(Ul (EJI (KYI OSYI
fj

\ zie Mtwnsn/iw

(Ul (EJI OSYI (KYI
fj\

zie (Ui*sn*fn<i\\

(Ul (EJI OSYI (Kl fl\ zie G^giasn/iw

(Ul (EJI OSYI (YUI fj \ zie (ui(3i(rw)\\

o
(Ul (EJI (ISYI\ zie «J)(ishs 3.

(Ul (EJI 2 OSYI 2 \ zie cuuashzw

(Ul (EJI (Ul\ in een (ui(cn\ 61. 31, reg 1 v. b.

zon men zeggen tui a^n (ui arn\ of ^nxmaj)(hfns\

(Ul (EJI2(YI(UI (KYI (Kl
fj\

zie bij ("n^n^ II.

(Ul (EJI (YUi\ SB. ongeoorloofd en strafbaar

door andere als de wereldsche magten,

bv. van het al loopende eten. — Verg. aji&yw—

<Kriaji(&i<nji(iM(M^f\ de maandstonden hebben.

«2 2 (EJI (Klfl \ zie Avj.t <e*^(Ul (EJI2

(Ul (EJI (Ul aSYIfi \ zie QQa^*

(Ul (EJI (Ul (TUI (Kl (Ul (KYI fl \\ — ncnMiuciu

nru(mcL^iHriji ook wel tnn-mah (u ie/ip oji ruiMajxtcnas

zie bij mi (E/i ~jmji f\i

(Ul (EJI 2 (UI2(UUI (Kl
fj\

zie ^<cti«*\\
•

(UI(EJI0£Z(§ ^(Kifl\ zie <^«**

(UKEJI0&: (KYI (KIJj\ zie (uStmji*

(UI(EJI2(UUI2^JI(KI(^)\zie onder £?ki©i<e^

(Ul (EJI CYYI (9JIm \ zie vi cm*

(ui(EJicmasYifj\ zie ™™^ bij *u«SU_

(cn(M(W(£/)arncisnji\ zie onder c~maji\\

(Ul (EJI 2 CYYI 2 arm
fj\

zie Mjrma^w

(Ul i<eji o \ SB. doel, oogwit, oogmerk ; waar-

naar gestreefd wordt ; beoogende.— <vi(&n\

beoogen, bedoelen ; streven naar iets, iets

pogen te bewerken. — Zie ook 6^CSi^\—

Jav. WdbJc.: {kji$\ \^u\ en <&>^&?^\ Kto.

C^
(Ul (EJI (d (Kl fl \ en nji d/i xn (htjj\ zie (unruiw

(Ul (EJI (KYl(§ ~&k(Klfl\ zie ^Vwrn I.

(Ul (EJI (KYI\ zie (ui (uithm \ bij nsniHri\ II.

^ " to
(Ul (EJI (KYI \ zie hinaiw

^ to
(Ul (EJI (CH (Kl fl \ zie oji hi <xn Mji*

(Ul CYYI 2 \ SB. laag tafeltje, om, gezeten op

den grond en met de beenen geJcruist, op te

schrijven of aan te lezen.

(n (Ul cm 2 \ SB. het Soendasch zoo uitspre-

ken en spreken dat men dadelijk hoort
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dat Ixij geen Soendanees is; en van iemands

(Soendasch) spreken: met een vreemden bv.

JavascJien, tongval.

(Ui cm P\ zva. (uiokw II. (uiam^iEJt'^iHi^ zva.

(EjI ok (EjI vj (hi $ \\ — (ui <&i am % tun <HTfl \ of (u<&i<m%

vnop^ S. (uiajt-n^p B. les, vermaning,

ODderrigt. — (EJiam^(uniHij^\ of'<&» oji cm $cun a-njjs

S. ^/ottj^^n B. iemand onderrigten, ver-

manen, teregtwijzen ; lessen en vermanin-

gen geven, zeggen wat te doen en wat

te laten aan iemand; onderrigt geven in

lets. — <EJicm^<&n2<Mji\ zva. <&i o& txm (H^if \

zie onder <ui*k\ II.

OJI cm 2P\ SB. vast, stevig, hecht ; onveran-

derlijk, niet te bewegen, onverzettelijk;

ook trouw van iHi/jitrnivif^tSiiLw^ en vast-

houdend, door niets er af te brengen

blijven vasthouden of gelooven aan ids.—

(EJicfni^<Lfnanji\ lets stevig maken, stevig vast-

maken ; i-ts dat niet goed vast zit oflosraakle

vast maken; iets stevig bevestigen op of

aan iets; een bediende, die om zijn ontslag

vraagt dat niet willen geven, maar hem hou-

den; een arrestant na hem voorloopig te

hetben ondervraagd, in hechtenis houden;

een gehruih of gewoonte bestendigen.

(UJ cm?\ S. MVMp}^^ B. bepaald, gewis,

stellig, zeker, ongetwijfeld, uitgemaakt,

uitgemaakt zijn, zonder kwestie; wel en

deugdelijk. — c(ni<ui~Jiamt\ ook voorzeker;

vast en zeker; het is met anders te denken

of; het is aan geen den minsten twijfel on-

derhevig.— asnmiarn^\ ook zonder nut, geen

nut hebben; sleclit op touw gezet en

daardoor verkeerd of nutteloos; verkeerd,

onbehoorlijk , sleclit, op onbehoorlijke

wijze; voorts verward, niet te onderichei-

den, ee# verward gedruisch zijn, en zva.

(hrn--ri£l2(Hi^\ of am eh 1 2 km mi $ van ^eom\

en xn<uiarvi\i — <*§ oof<cn C-. asiit(L7orn^(tJ)(KJ)^r\

niet weten wat te antwoorden en er het

zwijgen toe doen.— tin ? hj^^^ ? zonder

reden, ongemotiveerd, zonder motief ;
—

voorts van ^i(j^a^\ m. d. z. v. (um(u/j\

niet te omschrijven; zonder juist te kunnen

zeggen waardoor en waarom. — dj™p

£ni(um\ zva. (tJj fci tu) d on

w

OJI cm -2 (HI fj\ SB. blijven waar men is;

standbouden, blijven staan waar men

staat, de eenmaal ingenomen plaats niet

verlaten.— lEacmtanjis hetz. en onverander-

lijk, geregeld dezelfde, van de opbrengst van
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eensawah. Verg. G^kam* — ^armpiM^ iets

bestendigen, een prijs houden op dezelfde

b.OO°te. Verg. on am aq.(H^^\i aptruqaji ajiamt

mw|\ vermanenderwijs tot iemand, bv. tot

een vrouw, die van haar man, of tot een hind

dat van zijn vader, een verdiende berisping

krijgt: je moet met als een blok blijven

zitten vf als een paal blijven staan, maar

maken dat je uit het gezigt of uit de voeten

Jcomt. — <eji crm £n t <m/i\ iets ergens, waar liet

staat, laten staan, bv. omdat het te zwaar

is om te verzetten.

(Ui CYTI \ ZVa. <ui<us\ 11. (EJiam(EJifqao^\ ZVa. <&»<&;

(EJl OH (HI •> \\

(Ul cm \ SB. heining, beg, omtuining. Verg.

xm,ruorni\\ — (U crn -nam\ pager, gemaakt

van bout van den kawoeng.-ooTi.hM«»i^\

zie (hoiMiojtjw — <uicrn(Lmnri(uyi\ levende pa-

CY
ger, bv. van djarakofdadapboomen.— <uam

tvmnsny zva amasn\ {de tweede beteekenisK —

(ucrnrjastitEiditrr^ij^ volg . somm. gebr. en zva.

aji<rr)<unasn\\ — <&i(rn\ een pager of pagers

plautsen; iets voorzien van en pager. —

MfiifrnwrM personen, die op bet erf van

een inlandscb hoofd wonen, en van wie

bij sommige diensten kan vorderen, maar

die niet tot zijn bedienden bebooren. Verg.

r C> a

OJI am\\ — £>crn\ SB. uitkomen, van eijeren;

vervellen, van een slang; (zicb ontsluiten,

van een bloem. llg.) (Eji(^ram\ mvdsv. — k/iam

afn2<tnji\ eijeren laten uitbroeden; opgevangen

vischkuit in een ander amzasntuncHi^ over-

brengen om ze te doen uitkomen. — Verg.

opJav. wdbh. op <uncm-\

S
ajj am \ SB. kaal, alle bladen kwijt zijn,

van een palm, en bep. van een klapperboom

en een kaicoeng; ook: gebeel of gedeelte-

lijk er af zijn, van de Jtorens van een Jiert,

CY / -L

buffel of derg. — tun z (Einni-n cmji\ zijn no-

rens verliezende of wisselende zijn, van

zod'n beest.

(Ul Cim 2 #7 °H (Kl fj W — ^am2(n-n(^^r)z(U^\

zie cut (isnz nn
rn cmn^

OJ) 2 am 2 chu /} w — e?fm?m^\ SB. zicb on-

willig betoonen, weigeren, weigeracbtig

zijn, bv. om te voldoen aan een last; ook niet

vooruit willen, onwillig zijn, van een trek-

of lastdier; en niet meer vooruit willen,

niet langer willen loopen, van een wild dat

opgejaagd en vervolgens gtdreven werd. Verg.

(ViZkJiz en (Mtamitrujlw — «ji <B»t am 9 uryi het
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zich onwillig betoonen; onwilligheid, weer-

spannigheid.

(UI crn (isn n \\— asnajiamasnj^s SB. zich stooten,

maar niet voor: het hoofd stooten of den voet

stooten. Zie a^ud^<nm\ en <isnnsnak2\ en verg.

asntG^KEftasnjis de dag na overmorgen; ook

de dag, volgende op dien dag.— (uidtvivu

asti (May(K7iji\\ (Ei<rnasnji\ zva. <&i &J} <nt? /t\\

oji cm dSYi fj\ SB. breken, gebroken. mm.

osw^n mvdsv. — tun (Hi 2 mi am asn ~ji am (tsnj \ onop-

houdelijk, onafgebroken , aanhoudend.—

ipinji ^ (ui am am ^i am asnj^\ schei niet uit of

houd niet op met. — £!amasnji\ post vat-

ten, den weg versperren o/afsluiten ergens,

waar iemand langs moet homen; iemand in

den weg koinen, den pas afsluiten. — Q

ama£P (H
2A s fat2 * — <w tu cm asn~ma& (hi/i \ door

den regen verhinderd zijn of worden den

togt of de reis te vervolgen of wel te aan-

vaarden. — (Knajimiasnwajiamnis zich. den

weg afgesloten zien door de zee.— Qam

asntiHT/iK iets bv. het touw waarmee lets is

digtgebonden, breken, stuk trekken. — £1Q

amasnorijfx gescheiden, gescheiden zijn, nl.

van de (den) Y«£*j echtgenoot ; en van een

man en zijn vrouw: van elkaar gescheiden

zijn. — Verg. ajiaji(M^ajna<yi\\

(Ulaj cm 0SYI2\ SB. overmorgen. — tunncm

am (EJii nji <rvi ~ji in am asm \ van daag nog. —

»

Verg. ae: am urn (*ji lunji \\

(UI crn (Ml fl \\ (uiamajij^s SB. van een ah*£ig

^oj\ die men toil gaan aftappen, door af-

kapping met een bedog, de bloemtros afne-

men. — verg. ooam\ en <&?«w»^\\

(UI am (M 2 arui fj \ SB. zeker toestel, een

soort groote val, om tijgers te vangen.

o C^ n
(UI cm OTUI n\ zie a3ikng<ruji\\

(UI 2 Cm 2 OUI fl \\ — asaearmtru^ zva. (zuaiit

fforflYk oji tui 2 am i <rwj\\ zva. oji (ui 2 am 2 (Knjl^

OTI (UI OTI cm\ bestaat niet.— <ntui(nom\ SB. van

een kris: slechts met de punt in den gordel,

zooals de asn2r^aji\ dien bij hun vertooningen

dragen. Maar ooJc onvertaalbaar redewoord

VOOr (hqri2<n'-n fnniojijiw— tn cfji rj am mi 2 mji\ het

dragen vande kris doen met <^(ui^amw Verg.

Jav. Wdbk. bij (^mmn^miw

(UI cm cmfj\ SB. afgebroken, afgebroken

worden, van een verhaal of mededeeling;

ook niet verder kunnen gaan met iets; en

niet kunnen of niet willen overgaan tot een

verrigting omdat iets ontbreekt.—
[

(E/l
am(Yll^

weigeren, hetgeen iemand vraagt niet inw 1'!-
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ligen of weigeren. K.) Verg. wimw— «sw^

dAamam/i\ slechts te tolereeren en te ge-

bruiken, omdat er niemand anders is,

die het kan of beter kan, bv. van iemands

schrift.

en (Ul <n cm am/)\\— ^^fmfnr^ SB. den

adem inhouden, ooh de stem bij het tci&

of on (pi \ bv. om een ander niet te hinderen:

voorts zijn lachen bedwingen ; ooh de begeerte

of het verlangen om lets te bezitten beteu-

gelen; en een paard niet de vrije hand

geven maar inhouden, of het leidende,

korthouden.

(Ul (EM (HI n \ mi tun pi Dry \ en oow7?ik^\ zie

(uiojj\ enz. bij G^kuiw

(UlfazrifHri fl\ HolL fabriek; SB. lande-

lijke onderneming, bv. suiker-o/theeplan-

tage. (U
{
tun*rn(hnji\ hetz . — asn (U) cm ^,i i luri

<>™™p de fabriekant; de administrateur

van zoo'n onderneming.— Verg. nsn^ttmn^

<n (Ul (jun (U>ni\ HolL February

.

(Ul (CYJ QTI CUt (HI ft \ zie ccrr<8,\\

(Ul \ een voorvoegsel, 1. een wijziging van het

voorvoegsel <ui\ waar dit laatste dient om

een substantief te vormen; 2e. om den super-

latirf uittedrukken, en wel door het voor het

woord te voegen en *a daar achter.— <ki cut

tuon\ SB. nummer een, de baas der bazen

in een zeJcer opzigt.— Verg. aQaQabtw

a* Q(Ul\ en ckhcus in H Jav. in zamenstelling met

telwoorden om de (of het) hoeveelste en

hoeveel maal te beteekenen; ooh in 't Soend.

in gebruiJc in den datum van een brief bv.

(Knaji 4 Maji^dKnrui I860; — en voorts in en-

Jcele uitdruhhingen, zoodlsbv. rvi Si am ®1 (Si asn\

de zevende hemel.

(Ul \ I. onvertaaWaar redewoord voor hc\(l\\

toaarvan h<it de grondvorm is; en bevelenderwijs

bij het oplaten van een vlieger, tot hem die

den vlieger ophoudt: laat gaan! laat los!

«^\ opvliegen, de lucht in vliegen; op-

stijgen, bv. van een zeepbel, ook van een vlie-

ger; opspringen, in de hoogte springen,

van iets zooals een steen, waarop men met

een stok slaat, maar dien men slechts op den

leant raakt. <cm<L/p mvdsv. — Verg. afiiamw

m(L(i(ifri2(mji\ een vlieger oplaten. Pass.

a^G-^ijj^igan/j^ — //. oa\ naam van een

heester, de Acacia Pedunculata. Eg. — In de

Preanger onb.

(Ul 6 ^&2 (Ul 2 (HI (HI ft \ zie 6Mt <u t mji^

(Ul (HI (HJA (?*-£& (HI fl\ zie asna<ij)\\
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OuTim 2 (Win \\ — (vt-m(i*/i\ SB. zich digttrek-

ken, digtgaan, van een (h^tt^a^jiw — <m<u

broek, die door middel van een koord of

band ora het midden wordt digtgetrokken.

* o C^ C^ . o O O
OJI *Y1 Cm (Ml 2 (tCl (\ \ en <£i -r> am .«.? a <w™ n z*<?

o> antrtyiw

OJI (HYl \ Kw.— d/Kirns S. e^?^\ B. iemand

in de armen nemen of sluiten, in dier

voege dat zijn voeten van den grond zijn;

een hind opnemen, in de armen nemen;

ooh, maar dit gebruik van <i>i<Ky\ schijnt een

Javanisme te zijn zva. xnrLi 0^0^/1 w — Voorts

nog: lets dat zwaar w, bv. een bah met water

optillen, met optillen verzetten; en een

rijh besturen, regeren. — ajiMmnoji zie

OJI (HYl \ en £>i<Kn 2 \ zie o&icnt(EJi\ bij <tr>» t <&* w

CU) (HYl 2 (Kl fj\
zie onder (uirnw Zie aldaar 00k

(ziitaiiiHT/l^ en dat laatste 00k bij /ruajyiKijiw

OJI (HYl \ en Miuns zie onaer asri!^n\ 11.«T
c^
/L/7 2 0O7 2\ SB. stevig, hard, niet o^mjin

van met zout behandelde visck, van vleesch,

van iemands vleesch, van de borsten van een

vrouw, enz.

OJI (KVJ\ en
*fl^

_ . . * ktj\ zie onder asn<Kh\ II.

en OJI (HYl 2 \ SB. aan weerskanten mank; volg.

somm. ooh mank, door dien een voet heele-

maal naar binnen omligt.

CUI cq (HYl (HYl fl W — ^*™<^\ SB. de gesne-

den pare zamenbinden tot eundans, twee

daarvan malcen ajiamzarmajijjw — Zie ooh <v*

(untruijiw

CUI (KYI asrj/f \ S. <&^ B. rang, bediening,

post, waardigbeid; en SB. ambtenaar, be-

ambte, ooh afdeeling. (lav. Wdbh. (uh<m

asn/]\ Kw. zva. tunobak\ iets opheffen, iemand

verheffen, enz. en zva. a^t^injjj of tE/nh-nasn/fs

vertrekken).— Verg. G^kivn vm/iw — di inn nstu

tmj\ iemand verheffen tot den rang of de

waardlgheid van.

OJI (HYl OJI fl W — iBKKTjaj^\ SB. een boom, bv,

een hoffijboom, ooh een rozenstruih of derg.

op stomp kappen, tot op een zekere hoogte

afkappen, ten einde, de stomp uitloopende,

weer een jongen boom of struih te hrijgen.

(Ui (HYl (YUI ft \\ — <ui<Kn<njitmji\ SB. groote

kraal, waarin de buffels van velen worden

geplaatst, en d e zich bevindt even buiten

het dorp. Eenige minuten buiten de Jwofd-

plaats Soemedang was vroeger ooh zoo'n hraal>

voor de buffels van hen, die op de hoofdplaats
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woonden; cu (tw iru anj^\ nog de naam van een

zick op bedodde hoogte bevindende *3*:p —

Volgens sommigen (unm-aru <mf\ ooJc voor hetgeen

meer algemeen genoemd wordt ojupw — (diihm

<wioa,1\ gaan women in een pangkallan

(of saoeng) op zijn grond, bv. op zijn- sawah

of lioema, tericijl liet gewas te veld staat

en bewaking noodig is; maar op Sjemedang:

komen of heengaan ergens met opzet om

iets te doen wat met goed of niet geoor-

loofd is, bv. dolbelen.

(L/i (KYI (YUI fl\ en geio. (uilwruys SB. naam

van /iet leesteeken nw

<ui (kyi ori orvi ^ji (kyi 2 orm ji \ zie^^^i<rvifj\\

cui (KYI (YUI fl \ SB. enkel vleescli, zonder been-

deren er in, van een stuk vleescli; en van visch,

zooals een goudvisch: vleezig, bijzonder

vleezig.

<n (Ul (KYI 2 (YUI n \\ — <rj(zi*rmru/i\ SB. een

bogt maken van een weg of water ; 00k op

zijde afslaan, van liet voertuig, dat ij/^o*™?

tnji2ari^\ Zie 00k <c? (CJ1|o (TL?^ bij amnjirujis

jm
— (ri^KKmirhiamji^ een voertuig, bv. een

rijtuig op zijde afdraaien.— i^cukkdzi^jkkip

bogt in een weg of water. — Verg . Jav.

Wdbk. op n tern on irn truths dut liet grondw. is.—

o'i(Kr)^^Ji^i!taiirvi^\ met bogten loopen, van

een weg of water. Verg. (cnrvi^fisnrnjnasnjis en

xp trw (isri ic~.rui z asnn \\

(Ul (KYI, (LTt rJEJ) (Kl O \ zie (3hdam<n(Hi~mc-.M!l\

VCfCJ<J(
en cui ^n up n tm e— a./i j \ onder 17 ~un c~. (htjj \\

(Ul (Yl (KYl\ SB. kamer, vertrek. — oji^ roia^n

(u(Mj
f
\ kamer, gemaakt door afschieting

van een gedeelte van de achter- of voor-

gallerij.

(Yl (Ul (KH 2 W — <rj£i(H7)2\ SB. visch vangen

,
door afdamming van een stroomend water,

bv. van een bergstroom, maar slechts over

een gedeelte van de breedte. Ttg. K.—

Verg. ^i-muii^\ — Het aanbrengen van een

zijdam in een parakkan , waarin nog steeds

ivatcr bleef staan, noemt men 00k ^(Ejiarhz^

(Ul (Yl Q*JI (ISYI fj \ SB. ziltig, zout van smaak.

(Ul (hJI (ISY) fl \ zva. asnznid^w — Verg. (Ul ajukti^n

en H^j^^Jl^

(Ul arm (KYI fl \ SB. uitvallen, uitgevallen zijn,

van een tand. — Verg. jjimi<hrn/i\ en <u)^ ^w\\

(Ul (YU) (KYI \ en £1 rLi tens zie iruiMnw

(UI (YUI CdVI ft \ naam van een plant, een knol-

geioas {Zingiber gramineum. Bg .) — Be

afnztiffi van de oji <rw oao^\ wordt 0. a. gebezigd

om, als er een orok of zieke in liuis is, de
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djoerigs verwijderd te houden, en wel door den

JijngeJcauwden knolte spuwen tegen de deur van

het huis, in de vier hoeken en tegen den zolder.

(Uiarui\ SB. iemand of iets niet herkennen,

niet meer herkennen; in het onzekere

zijn omtrent den vorm of het uittrlijk van

iets; niet weten wie of wat men voor

heeft in iemand of iets, omdat men hem of

het niet herbent. — (£hrhi\ iets, zooals een

gestolen voorwerp, een ander uiterlijk geven,

opdat men het niet zal herkennen.

(Ul 2 (Ul 2 (HI fj \\ — ^Stioajis SB. de oogen,

bv. om iemand of iets niet te zien, bedekken

met de handen, ook bedekken met iets, zooals

een zahdoeh of derg. — (SdStiKioap hetz.—

<mM2(ui2tKi(Hyi\ van de oogen, bv. als de

ao),(U)(hoi(Liyi\ dien men opheeft, vooroverglij-

dende, ze komt te bedekken.

(Ul (Ul nri \ SB. stelling, steiger of daarop

gelijkende zit- of staanplaats, bv. voor

iemand die (mtciKbmM/jw Voorts, maar zoo

niet in de Breanger : zva. fUMomw — (£i(Li-h\

van iets zooals bv. een gantar : liggen met

het eene uiteinde op iets en met het

ander uiteinde op iets anders of iets

dergelijks, bv. op een stoel en een tafel of

op twee kisten. — dinwhimfi9<Mji\ iets zooals

een gantar of derg. zoo leggen dat die

(U12 0J12 (KYI ft \ I. SB. van iets zooals een

langwerpig vierkante tafel: de zijde, die men

zou meten, als men de breedte wenschte

te kennen ; en van een liuis: de zijde, de

zijkant. Ferg . (uiiruaAa.\ bij <nji(uut\ II, —

^naji2(KYicm/j\ van iemand, gezeten aan een

langwerpig vierkante tafel: zitten aan een

kant, dien men met (uucuzturiji benoemt.

—

II. (ui2<u)2(kiiji\ SB. het schroefje of plaatje
T

dat aan de achterzijde van het oor aan de

(tJiiHTiiKJidj) geschroefd, het uit het oor val-

len van de oji£} belet.

(Ul 2 01 (Ul (isn fj \ SB. zoo goed als digt, nage-

noeg heelemaal verstopt, van een gat of

opening,

<ri (Ul (Tj (Ul en anui an (Hi fj \ SB. de lies, de

liezen.

(Ul nrj (Ul \\ — (ii(^aji\ SB. gooijen, smijten,

er afgooijen met een stuk hout of iets van

hout. — (&i 07 (uitrfn % (M/J » met iets van dien aard

smijten; iemand van zich afgooijen, weg-

slingeren, bv. zijn tegenpartij, bij vechten of

worstelen . — (h,i(ut£i<n(u\ een afstand gelijk
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aan dien, waarop men een stuk hout

(ons talhout) dat men zoo ver mogelijk

wil van zich afgooijen, kan brengen. —

Verg
.

(ui (U ap&Jiaj) (tPA^ ^7 (UI (HlJ) fn4 lhni
Jl

s (MM

(̂ 1 ^^
(Z) (C)

OJI (Ul \\ — dicOi\ SB. in vollen gang zijn

van lets, bv. van het pare snijden ergens;

midden in den tijd zijn van iets, bv. van

den koffijpluk.

(U)2(U)2\\ — kukJt\ SB. middelerwijl, ter-

wijl, tijdens.

(LH(U)\ S. ij^\ B. de dij, de dijen.

(UJ (Ui \\ — (&kaji\ SB. iemands lessen, verma-

ningen enz. in den wind slaan; zich ver-

zetten tegen iemands, toil, hegecrte of verlan-

gen; hetgeen iemand verlangt of vraagt niet

in willigen.

(Lia^2(l&2?(K112(hnf]\ en da/QtSt^t

(htji^ zie i^?(K?^\ *

* <^M (KlfJ 2 (&) ~J) (TV)ji\ zie fitM^nyj^

(u> (&i (Kn (tm (Kn

2

(kijj \ de .««8<L8i#,WN

(UJ am w — ^ my \ SB. iemand dragen op den

schouder en op de tot verbreeding van de

zitplaats daarnaast gehouden vlakke hand;

maar volg. and. bep. iemand met zijn beiden dra-

gen op de za&mgevoegde handen of armen.

" on
(LSI crn P \\ — Giicm{\ S. ki9pa<riji\ B. iemand

of iets, ooJc een list of den dood vinden;

iemand of iets aantreffen; iemand, my of

hem., wedervaren, overkomen, gebeuren;

moeijelijkheden, een ramp of ongeluk, zegen,

geluh enz. ondervinden; voorspoed hebben;

straf krijgen. — dicm$n^nh\ verdienen,

winst hebben met of op iets. — ^w^

v^kt.^s vernemen; berigt of tijding krij-

gen. Mn(U)an$\ S. a<rt oUi im (tcnn\ B. ook

ontdekt, van stelen en van den dief van

iets; voorts gevonden, van iets, zooals bv.

de oplossing van een raadsel.— & cm ^ xm (mji\

S. <him(171(htji\ B. bij iemand gaan of ko-

men, bv
.
om kennis ynet heu te maken ; voorts,

maar dan ook goed <£icm?\ en Si™ wants
GJ (Kb'-'1

of wel &iM(Kriji\ B. iets bv. iemands wegge-

loopen paard onder weg zien ; een tooord of

een spreekwijze tegen komen, te hooren krij-

gen
; ook iets dat werd verloren, vinden, op ,

zijn weg vinden ; iets toevalligerwijze zien

gebeuren, van iets toevalligerwijze getuige

zijn;. een haven of eiland aandoen .— cm dn cm ^ \

S. M(E^^i(Knjj\ B. hetgeen iemand heeftbe-

vonden, bevinding, iemands bevinding. —

tuiahcm{\ P. (van zich zelf tot een meerdere)
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ZVtt. (zncmqw— (U(U cm % \ S. w <u» N 0# (uasnajis

B. een ontinoeting 0/ zamenkomst hebben

w^ iemand; elkaar ontmoeten; zamenkomen,

met elkaar zamenkomen. — ^<l/im<™?

<KnzMij)\ ooh icel aSicu)cm{Muchn/i\ zamen-

gebragt worden met iemand, door God.

aji(uicm?(unn{i/}\ S. (u<uttn<hcn<Mji\ B. iets

hetgeen men aantreft, ontmoet enz. ; ont-

moeting.

OJI cm (HI [j\ SB. kom, gemeenlijh van ver-

glaasd aardewerk of porcelein. — Verg

.

ecu z (un t w

• £>,
(UI Cfn (UI aSY) n \ zie *™ m asnjfw

tyj (UI am 2 (KYI fl\
— vftvurmitrnji* SB. van een

weg: een bogt maken; voorts: afslaan (den

weg verlaten, dien men ging, om een, die in

een ander rigting loopt, te wigen); en van

de zon: dalen, dalende zijn. — Verg. (qdn

itam(njin\ zoomede (ruoj)\ en zie ooh bij cull}Q^
—

(8>(n<uicrnt(Kn%(HTji\ van iemands gemoed: ten

goede of tot ketgeen goed is geneigd of

bewogen worden door God. — Verg. Jao.

Wdbh. bij vtcdh(ncmttKrij(\ dat ket grondw.is.

(UI % cm QJI fl\ SB. breken, gebroken, van een

tak, een draagstoh, een vonder, een gantar

en derg.

(UI cm (Ml fl\ zva. (u i cm ojJjjw

(UI 2 cm (Ui \ SB. rijksgroote,
m

rijksgrooten

(Shr. poengawa).

(UI cm orui
ff

\ SB. tol, Jiet hinderspeelgoed van

dien naam.

(UI cm QUI/jW — (E,iarn<ruji\ SB. iets op een

schouder of op den nek dragen, bij een

gang ergens keen, ket van daar kalende of

wel om ket daar te brengen. — e^m|^

mvdsv. (van meer dan een pers.) — <&?<£« <nj

<ru/l\ Ooh <&)(uiorriM/l\ (PaSS. «S (ucuamaruji \\

iets als boven dragen of transporteren,

maar gezegd van iemand met den zin dat

zulks is zijn dagdijksck werh, zijn gewone

doen; i.d.z. ooh sprehende van soldaten of

de soldaten, als sckildwackten geposteerd:

ket geweer op schouder dragen. — <*^^

'ii (T) nsn 9 (eji cm out -ji up nsr)$j)asn\ xn (&i (Hi (Eiitrui qtQ(ie;\

een spreekwijze.

(UI cm anJI fl \\ — Stc^trv^s SB. een »w gasman

on/j in vakken deelen, verdeelen, door ket

aanbrengen van am apvaci a^w En van de <rnnh

xntmjl: de hbtahJcan verdeelen, afdeelen.

Voorts: een hamer afschieten door middel van

een besckot of derg; ooh zicb verklaren, op-

poneren tegen iets, iets verbieden.
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0«/
(Ul Cfn OfUl y?W — (&iamruiji\ SB. een (UKEJKHTi

r!5T °f m ax <u <*sn/i\ aan het uileinde wat

bijwerken, bv. door een randje of lets derg.

aan te brengen. (Zva. <zi rvi a^w K.)

(Ul am oru) n\\— t&aMarujp SB. van een boom

of heester den top uitkappen of een ge-

deelte afkappen.

(Ul 2 om 2 (TV) f]\ SB. stuk, stuks pisang

r?j)^j bladen.

(Ul OTH (KYI fl\ zva. oji itlj (H7).p\

*j «/

(Ul am \ SB. aan een houten of bamboezen

spit of speetje geroosterd of gebraden

;

geroosterd. — warn cms hetgeen wordt ge-

roosterd o/aan een spit gebraden. — <&»<m\

iets zoo of wel op een rooster roosteren of

braden.— oji am <ui imji\ spit of speetje enz.

(vt am (aM z oji \ wel voor ijzeren rooster om

iets op te roosteren.

(Ul am\ I. (Eft am x SB. onaangeroerd staan,

van eten en drinken; onaangeroerd blijven

liggen, dwz. zonder dat men het aflegt en

begraaft, van een lijk.— (^am^rtiiHy^s een

lijk zoo onaangeroerd laten staan of lig-

gen . — II. ajicm\ SB. hooge stellage, voor-

zien van een dak en rustende op vier

stijlen. Van af zooi'n in het bosch opge-

rigte (dams beloert men, ze wiilende schieten,

rhinocVrossen en bantengs. — mKuamaxn^Ji^

een dergelijk gebouwtje, maar minder

hoog en dat vergeleken kan worden met

een koepel, zooals men wel in een tuin

vindt. (Te Buitenzorg noemt men de twn

mi ui (tiJi oji (hi \ en de (m ni (Hi (Eic-, (Hi _? <zm (isrt ihi an \

*

panggoengs. K.)

«/ «,

(Ul (CI dm (pjl (Ml \ zie onder (L^uri^\\

(Ul 071 dJ) QJI fj\ zie mmS^ bij (3^&^ II,

zoomede bij (unam\ en tuamw

(Ul (CI (HI n\ Jav. (ui (a M.p voedsel, eten.

—

ojt (hh (u (in (Hi /} \ zie bij ojiihiw

(Ul (CI (y) (HI (Kl fl\ zie 3^im\\

* Q O
(Ul (CI (HI (HI /} \ zie tuixn rrri\ bij ^^n en **

(HTJj(Hl\ bij IpVjlHlW

" Q
(Ul (CI (HI dUUI auui \ zie 6^A<m*M<uiA\\

(Ul (Cl
t
(HI (CI \ zie onder <ntnn(iK\\

i
(UI(Cini\ ^ (tfnni^

a
(ui (a nri o\ zie (Kn^^s

(UKCmrj9\ zie S-^-n^w

(Ul (Tl CC1 ni (Kl fj\ SB. de Heer, voor God.—

(ur)(cini(mji(tq(HTiaj)(tj)\ de Heer, die magtig

is, d.i. God.— Voorts (utniaiKHi/is de hoogHe

titel die door het Gouvernement aan een re-

gent wordt verleend. -7- Fan zoo'n regent spre-
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kende betitelt de inlander hem ook wel met

§<h<iK(U(n (anion
jf\

(verg. onricHi\ ook, en ZOO

veelal door de Mtropeanen en deze ooh tot

hem spreJcende met (tsrio^Oj^^-n^w —

Grondv.: (wtunwiocns zva. (&w?\ wachten.-

*

Jav. Wdbh) Verg. Gmji oj> asn \ en as^tejicrf^w

* C^
• Q(UKC1 (Ul (1ST) n \ zie <** iu asnjjw

OJI 001 CI5TI \ en oji ax asm (MJj \ zie (unasnw

(Ul 001 (Kfl \ en (U(Ln(KJi(th}2iK^/j\ zie «^*^n\

(Ul cn 001 (KYI
ff

\ SB. zaamgedrukt en onna-

tuurlijk klein, van den neus. — ^ro»^\

den neus tussclien de vingers knijpen.

(Ul 001 (KYI (LfUl (HI fl \ zie (Knamctu/jw

«/

(Ul 001 2 OSn fl \ Jav . ZVa. (najiaj)2'-n(pasnjl\\ —

<n cut aj) z (u am asnji (tn am arm zan\ «.j> av) aj) (Kn asn am

cej10J)\ <kj\torn an ~ji cut <hw asn rvi (j^jzan o<n
a O a

- jiaj)z»n-'~
(K\j (Kf

of
«fr)

waarvan de zin is:6-&m\ een

misschien wel ben ik de voorbeschikte

echtgenoot van N. N. *

(Ul 001 asn f]\\— o«?7(i5n^\ SB. een vrouw of

meisje niet toestaan uit te gaan of zich

in het openbaar te vertoonen , hetgeen
,

volgens de Soendanezen, de Chinezen doen

met hun dochters. — aJiaziasnanjis of <uiaJ

<£iasn<HTjj\ vrouw of meisje dat zoo opge-

sloten wordt gehouden; in stukken aan het

Jav. ontleend: meisjes, die in de harem

worden opgevoed en bestemd zijn tot bij

zitten voor den vorst. — am(U)(tJiJia^iasnanc-^\

zegt men wel van of tot de vrouw, aan wie

de man niet toestaat uiHegaan; en ojioajkea^

, a- a O n * a a
om(V)W)(3~yi (hn(Mn-^i xn asn anc-^\ asn zarn i mi a/n asn

-" (ib)j(jr>

asn$!irn(3^A(ch\ zegt men wel tot een kind dat

niet toil luisteren, dat, bv. als men het iets

zegt doen of te halen, omoillig is.

a
(Ul 001 OSn (Kn

ff
\ zie wainimp

cm ooi <

s
OJI \ zie ajj, w

OJI 001 OJI QJl \ zie tKntviMw

OJi 001 (U) On/1 (§ ^&(hCl fl \ zie (kyi ajtruw'1 £7" IdJJlt

a
OJ) OOKTUi asn (Hl^\ SB. kleinmoedig, zich

openbarende in telkdns schreijen of tranen

storten, bv. om een zieke; ook van een kind

en dan verkl. met a7warn rr).w»*'#ffo?^: nadat

bet geen reden meer heeft om te huilen,

toch maar steeds door huilen. — Van het

Jav. alit, klein.

QOJ) 001 OTU) asn (tCl f) \ zie ow™ asna*

OJI 001 OTUi (Mi ^kOO fl\
zie onder tiQ&i oj^w

OJI 001 001 (&) f) \ zie (3^k(ci(Ef^\\

CUl 001 (U) \ SB. de rand van een hoofddoek. —

CY CY
Verg. e?wi\ en zie ook o^^n bij G-iAi^*

oji aoi aj) OJ) Q<1 n\ zie G-^w*
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(U) KTI (LJ1 (flJI QO f)\ (un(hm(EJ)^i(m(ij)(nji(Hyj\ zie

OJ) C£1(W) amfl\
zie G^uhncmji*

Q a

aj) (zn (&i ^n ?\ zie(3^<En3i^

OJI (CI CEJ) ~Jl (HI (HI n \ en ajixniE/i^Ani\ zie

onder •tuni&i^jj. rn\

(Li cmc&inri (§ ^&(hi n\ z{e 9 e7i^
JCO mi *<*

(Ul CC1 (EJ)\ zie 6^*&>\\

Cq ^

cut (a am nr) (hi/j \ zie <l*o^ x ill.

" <̂ n
(LI (CI (L7) 2 (Miff W — ffM'n^iexcni^N 2£<?

<xri am t Mi /j
•*.

(Lfl (CI (UT) (HI (HI
/J
\ zie ojicciiji V) an/} bij 6^&ji\\

(U) (CI (LH1 CY} (HI fj \\— ^(rLiajixnaniniofiji^ 2ie

bij 6-iA en w

OJ) (CI (UT) (KYI \ zie rm tun \\

(LI (CI am 2 \ zie onder m^ww

__"_ O . - - o
(LI CCl am 2 (Ml ^ffs(H1/)\ zie 6^k(rhgtMji\\

(Ul (CI 0Z1 2 (HI
fl

\ zie G^kcmgiHyiw

<W \ SB. immers, want; doordien; dan toch,

zoo. . . . toch.

a
<U) \ I. SB. voorvoegsel tot vorming van een

Passief. — IT. <t3 ook wel eens own SB, aan-

wijzend voorzetsel van plaats, ook voor bepa-

lingen van tijd; voorts, maar in deze gevallen

vordert het spraakgehruik dikwijls a%(Hi\ wat

aangaat, wat betreft, aangaande, met op-

zigt tot, rakende; uit, door; per. Verg.

nm\ 11. — (Ui(KiasD(ur](hnji\ in het jaar, in

den jare. — anM<rui(uiasn(uaj><Hiji\ en als het

heelemaal mogt misloopen. — ^wfiA

asnji\ digt bij, in de nabijheid, bv. (iSg.pt

a O O / a
(HI (HI (13) 2 MH 2 (T) 157? UK (H71 Z (K1 71 /IS?) ? \\

(U) o\ SB. uitroep: kijk! zie zoo!
'?

(U)2?\ afkorting van s^int^w Zie aldaar.

^J[P\ zie 6^*w\\

(U) 9 (UYI \ zie a* <un \\

(Uj o (U) \ SB. de kwijl, die iemand terwijl hij

ligt te slapen wel uit den raond vloeit.—

xm(C)!in^\ stinkend, stinken.

(UJ (§ -£&\ en o?^\ zie ^^^w

(UJ2(Un\ SB. nog, nogmaals, andermaal,

weer, wederoni; alweer, nog wat, nog

meer; ingelijks, ook; ander, andere; terug.

—

aqjj(Hmisn(tji2(t^r}\ evenzoo, desgelijks. — «^»

Km£id(CTi\ ajiders, een ander. — dnaziiKm

»Qd(Hi/j\ nogmaals, voor de tweede maal het

verlangen, het begeeren te hebben of het
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te doen; ook den smaak er van wegkrijgen

of wegnebben. — Verg. (Kvasnam^tunanjiw

(UI (101 (HI fl \ SB. blad van een boom ofplant.—

O q
apihnd(ru\ de oorschelp. a.j)(t.oi !C)(hncHifi\g^y/N

gebladerte, bladeren.

(W) (xn oru) asrjn \ Ar. &J^ geluk, voor-

Spoed. (iji iJi op rrui (til (HTjl \ 2Va. (Lic^ianaJi

(Ul (LH (U)ij\ Ar. ^A^ eigenn. David.

(Uj CCJ (Ffl
fl

\ lietz. als d^i.^w— zn&n p^JI^ SB.

deelen, verdeelen, uitdeeling houden van

lets.— ^^pj/^N deel, aandeel.

—

v&nnup

(£<izcHin\ iets verdeelen, uitdeelen, enz. —

(in op M&m (uuj\ zva. 6^m (ea -&(TLi (EJi asnji\ zie dat

bij <ioit&iji\\

<W) &^(Hrj/i\ s. <Kncui\ of <M<>Ji\ B. willen,

hetgeen een ander wil; er toe gezind of.

genegen; geneigd zijn, goedvinden, er be-

hagen in scheppen lets te doen; de.echt-

genoot willen worden van iemand. Maar

(^n2(U)c-.(Kv/i\ ook SB. niet kunnen, omdat er

een beletsel is, of wel niet willen, i.d.z. zoo

als men zegt: het rijtuig wil niet vooruit.— a-m

£mitne~tKni<Hi/i\ zie ook 6-i*7&?\\

—

(Uie~tH7iao/>\

SB. arbeidzaam, vlijtig, naarstig; ook er

van houden iets te zijn, bv. zindelijk op lijf

en kleeren of iets te doen, bv. zich te baden

tot reiniging . — w t> mj? 007 ^j> e_»rn x zva. an c^

(tm(mji\ arbeidzaam. — ci^c^arn/ji^c^tiw^s bet

. zal er nog op uitloopen, dat enz.

en (U) &^asn fj \ SB. ondiep, doorwaadbaar. —

aji^)fn(W)c-.(v;r)/]\ plat bord.

en (U) &- \ SB. gedroogde viscb. Ook zva.

(n ah on <in \\

(U) &J) (HI fl \ benaming van den nipah of moe-

raspalm, zoomede van zijn blad, waarvan in

sommige streken, door er wat tabak in te

rotten, de inlandscJie cigarettes worden gemaakt.

(Ul (UY) \\— aSidOioms maar niet in de Preanger

ZVa . (&(hn(&!hnrn(hnq\ en azi tun aw (Ki -za cm tn an q \i

Jin evenzoo m &n tun 6^* arui ^ zva . (ci chi ini cm/i \ en

(m<im<iM(M^(Hyi\\ Rg. K..

(VJI 2 (Lm \\

—

(Si(uttiun\ SB., terwijl men zit,

steunen of leunen op een regtuitgestoken

arm, waarvan de hand plat op den grond

ligt; zoo zitten.

en (UJ en asfl \ zie entmrnncnji^aiji^

(W1 (UY) (Ml fl \ SB. tak, takken van een boom.—

In de sisindirran (KJicmim^ihTiwtijnfflMMarn

(Hi^imiiniru(pipi(mip r^(Si(uijii\ on te beteeke-

nen amaa»mji\\ {Tjarios Soepena).

Q Q
(U) (Lm bO

fl
N J&v* eerst, eerst, eerder, vroeger,
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i . a a a a, / a . o „
alvast. — ajitun (Ki^cmtKjiQ^MJniijiiKiarn q\ een

spreekw

.

{UJ(UH\ Ooh wel gesclir . (ta%<un\ zie ajn (ky\ (kij^\

f <7aJ> <ru (un\ en «<J> trw vm vn \ mvd-SV .)
(WdJitLwri

/ S • 7..
wills (mzjKuris en an ajurui eun \ zie ulj (untun

ar^\ en zie OoJc bij aJiasnw

(Ml 2 (UT) 2 (*J)/f \ SB. digt bij, maar Jiet woord

is ong. in de Preanger, en schijnt daar luiten

ooh te behooren tot de verouderde. — (ma^i

ajm(ij)ji\ verschijnen, zijn opwachting gaan

of komen maken bij een meerdere; zich

begeven, 'bv. om een Jclagt in te dienen,

naar iemand zooals een hoofd van bestuur,

een regter enz.; zitten in de tegenwoordig-

heid van een meerdere; in dienst komen van

een ondergescJiikte bij zijn chef. — m&jiojid

(i7m(M/j\ mvdsv. (van meer dan een per's.)— ajidztt

ajmoj)^k(KiJi\ wordt gezegd van denpersoon in

wiens tegenwoordigheid zijn ondergeschihten

of minderen verschenen of zijn gezeten.—

<ci(tj}2ium(tJ)^i!Hiji\ zoomede a£^Aj?w^\ zva.

xn(&g(£ntaj}ji\ maar Jiet tweede is wat mooijer

of deftiger. — roi^A£??<k^\ iemand bren-

gen in de tegenwoordigheid van, of doen

verschijnen, stellen voor een aamienlijke of

meerdere.

(U) (UYJ (U) (Kl/J\ SB. oudere broeder of zus-

ter van iemands echtgenoot.

en (Ui ori asn oe/j n \ zva. c^v^m^w — «^w>

(rj<un&i(HTji\ tot iemand ehem of dehem zeg-

gen of roepen.

(VJf (UYJ \ I. zie (hH-?)(K^/j\\ — 11. <Kn;?yaJn\ SB.

spijtig of rouwig zijn; sspijt of berouw

hebben; met grievende smart bet bejam-

meren. Verg . <tm cm /m? ru^w — (Kaduhung

Jav. haduivung. In 7 Jav . schijnt Jiet

alleen van geestelijJce aandoening gebruiht te

worden; zoo ooh in 't Kaioi beteehent hadu-

hung igegriefd, door berouw getroffen,"

doch met bijvoeging van manah, bv. Bhomah.

178, 15.— Prof. Kern. Cud-Jav. eedfor-

mulieren. Bijdragen K. 1, 3e volgreehs,

9e deel. bl. 206).

(Ul 2 (Ml ft\ en G-s*<w> * jot^ \ ong. — b-xuKiz (m/j\

slechts in zamenstelling ; zie hieronder. —

Blijkens het Jav. Wdbk. <io?»o^\ Kw. I. zva.

aS^crmcmji^ plaats;— 2. handeling, stre-

ven, doel. — n-nn^ztm^s SB., ergens heen

zich begeven of daar komen, ooh naar

iemand zich begeven om te logeren, te

eten, om te stoeijen of gekheid te maken, em.

9Cia^tanitat(EJiji\ gaan om zich daar te ves-
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tigen naar een placets. — <CT^?jw<iyn»rr?Ms^.

^»fiaaash(Kntn4\ ramboetan gaan eten aan

den boom. — ij6^amim^j
i

ihm\ J3B. uit eigen

beweging, uit vrije verkiezing; uit eigen

beweging ergens zijn of zijn gekomeD.

—

is niet aan te nemen dat hij uit eigen

beweging zijn strot aan bet mes zal ko-

men overleveren, lett. dat de strot zal ko-

men of zich begeven naar het mes.

a
iW?(K)\ zie «Sn 11,

(W) 2 (HI w — (XMimofis SB. uit alle magt trek-

ken aan lets, bv. aan een touxo, een spijher,

om dien uit den muur te hrijgen, enz. —

nfi}(fli(ij)2an\ over en weer, ieder aan een

kant uit alle magt trekken.

(W) (HI \ Ar . jjj*^, een goudstuk, ter waarde

van ongeveer zes gulden.

Qfl (U) (HI 2 (H7J ft \ naampje voor een vrouw of

meisje dat welgemaakt en lieftallig is. 6~^<*r>?

<hti/?\ en e-.<Nit»mji\ hetz . of nog wat liever

naampjes.

(Ui (HI (HI n\ SB. nog niet geworpen hebben

;

nog geen eijeren gelegd hebben; ook wijfjes-

buffel, merrie enz. die nog niet heeft gewor-

pen; kip, die nog niet heeft gelegd; enz.

a cz>
(W}(Hl(Hlfl\ zie (uztquji^

(U) (HI (Kl fl \ zva. crDiynajt/i^

(U) (Hl(h^fj\ Roll, dienst. — ^t™£*W^n

dienstbrief.

<W (HJJJ \ I. zie «S«£?«w — II. £><mji\ SB. hem,

haar, ze, hen, het; die, dat.— aji^xm astKUicmns

behalve die, behalve dat. — Verg. nmtynnw

^J?
(l^jJI N 8B- ^e wereld, de wereldsche goe-

deren, het aardsche ; aardsch, aardsche

(Ar. L-O^j. — (i^(hnj)^^Anr^(unnri asn/js hier en

hier namaals; in dit en 't volgend leven.

^tyqjj((ur}(m\ schatten, voorwerpen van waar-

de. — 6^nru^ji(Hyj\ zie (s^krtui (Eijt^

(IM (HI 001 (HI
/J
\ SB. iemands patroon, baas,

meester, bazin, meesteres.— Verg. a^^Km

(htji \ en (u (£i oji <rui 6^a onji dit laatste bij .mi <o ,ru w

a
&J1 (*J1 (HI fj \ Chin. SB. I. unster. Verg.

CU(*fr
j

!%la
tyi* ê^ c\jfer 2 daarachter is een

misstelling; moet zijn I.— 2. <wn»3<n™\ benaming

voor het gewigt van honderd kati's van

" iels, bv. vanrijst. Verg. Si (Krjcnj^w — ojku*

aSiari^s een zoo'n hoeveelheid, wegende

100 kati's.

(W}\ redewoordje dat wel gevoegd wordt voor

fC}(EA(Kry^\ <ui<nQji(bu\ (u^ris en derg. en zoo den

zin heeft van ^(uiKn/fw I.
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(Ml \ of G^tna \ SB. laatdunkend, verwaand, hoog-

inoedig.— Verg. m 16^11 mjw— (SSmft^v

op iets zich verhoovaardigen.

ObJJ \ I. afgeschoten worden, van geweren.—2. ge-

stagen Worden, van de beioeg; en redewoord

voor mi wttrLi a^crn/i^ ook (zva. ojj, \ van regen. K.)

ajtan.\ zva. <uj\ van geweren. — verg. amnm\

en (bntunwiviinarnjis het eersle bij dn\ het

tweede bij (ithoctm ^Vl^

nj)ni\ SB. voor de eerste maal, van het

tmu^ry ook (van het m?*??^ K.) van een

vrouw; voorIs van een dier, bv. van een geit,

voor de eerste maal jongen, voor de eerste

maal geworpen hebben; en van pluimvee,

bv. van een Jcip, voor het eerst aan 't

leggen zijn. — A/n<Lw*,mx zoo'n kip.

Q O
&J) cn\ SB. lichaam, lijf , ook gezegd voor den

persoon; mij, u, hem. Verg. G^uuiiKnp en

Km&aimjiw — ajinnKnni\ zeer nederig : mijn

boosaardige poets bakken, als karaktertrek

(Skr. drohi, verraderlijk, verrader; kwaad-

willige. Prof. Kern. Jav. Wdbk)

(tJi(Lhri(^\ 2Va . &^ Ar ^^ van hei

Grieksch drachma.

(VJ)2 CH (Kin \ SB. de steel van een patjoel.

Verg. (un &» tun n w

Q
&J) ^7 CT7 (UVJ (HHJJ \ z ie *S^m^

C

^7
c
^7 ^ z*e ^^ "'

persoon, mij. — wnG^An&s hetz. maar nog

nederiger.

^7}
C
^1i^ ov0' oJi^nrks S. "3 Win mil \ B. zich

warmen bij een vuur.

^^P\ SB. stijfsel. Verg. M&tm^ en

nsntnttK (htji^

GJ) 2 *>? 2 (tm \ SB. kwaadwillig
;
gaarne een

(hJ)

^ll
(HY1

JI
XX ~~ «™£^»£^ N SB. roerloos blij-

ven, verstommen ; verslagen o/strak en zwij-

gend voor zich neerzien; verslagen neerzitten.

(Ujnrj(haiJi\\ — ro^^x SB. branden,

afbranden, den brand steken in iets. —

™^ nr
l
a
<lqJ

ayi s het bij elkaar gebragte vuil,

op een veld, bv. takken, struiken, onkruid en

derg. verbranden. — <uj.nrt<Kn ann\ mijt^hoop

hout of roentah, die verbrand wordt of

zal worden.

0/1 dJJ CTI
<r^l (KYI ft \\ — aj)(r^(i^^ni!KY)ji\ zie bij -

n^ruiw— az)<n<i<n<n(ij}tn r-n »<7?fl\ ZVa. (L)'~n (Ci(Hyi\ 1.

(Ui2 <yi(KT}\ SB. zonde; zich bezondigen,

zondigen; met rampspoed of onheil be-

zocht, als hebbende zich bezondigd jegens

God of jegens de onders ; gestraft, gestraft

worden door God. (Skr. drohaka. Prof. Kern.
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Jav. Wdbk.). ae:<ri,nHi{iai rniK7}6^A<H2ji\ de weg

der zonde.

(J <J<

(Ul 07 fl5?7 fl \ SB. land, t'n tegenoverstelling

van water. — an-nasnanjis het vaste land,

vast land, land. — a& >rv> an-ri asn/j \ over land

gaan. — am<wi*-n»isn^\ $. owiw«snji\ en volg.

Reg. Tj. aSiaawnjis Ook B. (am arm oji -n asnji \

en imjj^^asnji^ mvdsv.) te voet gaan, voe-

teren. Voorfo xm<u>nnasn\ SB. hetgeen men

aan een bode, dien men een brief doet

overbrengen, zegt, t. to. in veel gevallen de

inhoud van den brief en voorts hetgeen hem in

staat zal stellen te antwoorden ah hij den brief

overhandigend , icelligt wordt ondervraagd;

ook de inhoud van een brief die door een bode

wordt gebragt; en hetgeen iemand zegt dat

moet gehaald worden* aan den bediende, die

naar een toko wordt gezonden om op een bon

een of meer artikelen te halen.

(Ul 07 dSYI \ zie <w» ash w

£S (Ul (Ul [j \ SB. zeer vruchtbaar zijn, dikwijls

baren, ook van dieren. — *#<wi^ op Soeme-

dang onb. (Eg. ridi) I. hetz. maar volg. K.

niet van dieren.— 2. £va ^icnjigjo^w

(Ul (KYI ~&k\ SB. schrikwekkende we-

zens, zooals reuzen, booze geesten, enz.

(Skr. doerbiksa, hongersnood).

(Ul cH (Ul OSW \ JaV. (tp-ritUKitfis (ipnn\ Kw .

deur, poort. Skr. dwdra) ook wel mnoaj^m

t) (U) aSi \ naam van den rijkszetel of het rijks-

gebied van Kresna (Skr. Bwdrawati). Mel

t(ui(cn(ij)ni tv)(b?>\ hi de Soepena, wordt bedoeld

Kresna; diens ouder broeder, Baladewa, met

1 cut urn (&i(HT~n\\

en ((Ul orui (I \ Roll, drillen ; ong. — aS^^-n^

SB. beschoten, met schoten ontvangen of

doodgeschoten worden, door velen, die te

gelijk schieten.

(Ul (Ul (Ul fl\ SB. iemand, die wordt aange-

nomen om een rijstveld te helpen snijden

en die als loon soms een van de vijf of

zes bossen, maar gewoonlijk alle mmm wry

ontvangt; als mmm^ rijst helpen snij-

den. — xnLi(unu2£hnji\ pare met behulp van

dereps oogsten.

(Ul T} (Ul 2 (Kl fl \ zie (uimuhtji^

(Ul (Ul 2 (Ul \ SB. de tranen in de oogen
S

hebben, er aan toe zijn om in schreijen

uit te barsten; (al nokkend, op het punt

om in schreijen uit te barsten. K.) Verg.
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cn (Ul Of) *>!(*) (U) (tJI n \ SB. roffeleD, van een

trom of trommen.

(HI nri oj& GSW fl \\ SB. aanzien, stand in de

maatschappij, eer; en geluk, fortuin, voor-

spoed, zegen (Ar. iiaoj ).— *n<wiT)«*-

flsnjo^N Jietz. en geluk hebben, voorspoedig

zijn. — Verg. <unaaituuasnQ\\

(Ul <yi (UUI ft \\ — ten tin t> ai? cm /j\ SB y pare
7

ze

gebost latende, uitspreiden, te droogen

leggen. Verg. concern on rui on in \>

(Ul cyi autn (kyi n \ zie aSa^/j^w

o
(Ml <rTI (UUI (ISKI ft \ wordt verkl. met ^2d^t\ ook

met <cn am \ en wordt in beiderlei zin gebruikt.

Het is het Ar. tvoord dbj£

(Ul (n^Y) (UUI 2 cm fj \ zie trfWhhucrrisiw

(tJICE/l\ of (LJi(u<&)\ SB. niet uit eigen bewe-

ging; pligtshalven. — <mn!a<Ei(u<ui*fi i^^cx

ten dezen slechts de bode zijn en niets

meer. — <in(eftaai/Eiru<HTji\ op last, zoo aan

den voet van een brief, uitgaande van een

meerdere of aanzienlijke, wanneer die op

zijn bevel door zijn ondergeschikte, bv. zijn

schrtjver werd geschreven en geteekend.

((LJI(&I (UUI \ of (Ui(^i(W}\ eigenn. Indramajoe.

(Ul (E/l am\ SB. door ophooging over een

smalle strook van den zich daar tusschen

bevindenden grond, verkregen water-

coinmunicatie tusschen twee punten; ook

wel eens ooor de smalle, door de hoogere

ligging niet te besproeijen strook gronds,

die men soma vindt tusschen twee sawahs.—
CY CY ,

a^ia^iEjicm\ ergens een .wjooti aanbrengen.

(Cjj err) \ Jav. f<tcram\ eign. van een Batari
}
ge-

malin van Batara Goeroe, een god/ieid van

een gramstorig en verschrikkelijk karakter.

Jav. Wdbk.)

(Ul OTI
<11 QTj cm cm

f}\\
— (t-ni^nrt-nvicmarn/is zie

(Ul (Ul am cm fl\ en (vncbn(u™cm/>\ SB. met
> CJ <JI >CJ

een vaart, in een vaart, van trui&i^iasnjiw

(UJ nrj Cm Cm fj \\ — (mdDi-ncrncrnj^s SB. zich'

laten hooren, geslagen worden, van de be-

doeg ; ook ZVa. aTKiJiiuimn'am^ en (zva. xnorn

(Ul nr) cm (F/l
ff\

SB. kastanjebruin, van een .

paard.

(Ul nri cm (E/l \ o/g^f&n SB. achterdocht,

verdenking; ook (verdenking hebben op

iemand. Bg. K.) — Verg . aSt^rxw

Q .no
(Ul (Ul cm Cm fj\ ZU a^lcrnamp,

«/

(Ul O? 2 CKYI (Ul fl \ zie (utnshw2f
£>

*(HI (Ul OJ (Cl (HYI
fj \ zie fcji^oan^w
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<lJ}(K17n\ zva. «i(uicktiji\ I. ooh neerkomen,

van een zweep of derg., waarmee men een slag

toebrengt; teregtkomen, indringen, van een

hris, waarmee wordt gestohen; enz.

en (U) (KYJ n\ ooh wel eens G-S^wkt^n SB. maar

in B. wordt toch dihwijls amaji\ of mw

»<yii(hnjj\ gevoegd adder opj>»o^\ of wel het

vervangen door (cntnttJiccnoji^niiKij^s van plan,

van zins, van plan of van zins zijn, voor-

hebben, willen, begeeren, willen hebben;

ODl, Om te gaan. — tniJiornnn qui (L>n6-^ao?(pi\

die het op zijn leven toelegden. — Voorts

dient n^(ui<Kri^\ om het futurumuit te druJcken,

dan S. en am ay an \ B. — Verg . nyinmriji^

(Ul (HH \ SB. het vuil in de huid van menschen,

ooh van dieren, zooals paarden, honden enz.—

O o a Do
ikh am zoi^ndntnicHi an 2 oj) oji (trn ru asruj am z (M iij) &n

»w\ spreehw. het kwaad doen is hem tot

een tweede natuur geworden. — 6^-%

G) / *

a G) a~ r a G)
ax 2 fod.inj} (eji % (hcnrtii &,iiz(W) am \ (j^a'T)^ z ckjI

z

ten asnn

iKntrSiaSiz(i^^
(

n\ is ooh een spreehwijs.

(UKKV]\i— ajtewKns SB. voorgeven, voorwen-

den, doen voorkomen. — &(un<tmvmm/i\

iets om te strekken tot voorwendsel, voor-

wendsel.— tm(W(HTittft>2(hn/i\ omtrent iemand

of iets, iets voorgeven of voorwenden.

(Ul (HYJ \ zie nsnipw

(U1(KY1\ zie 6^*fy^ en onder <^/jnjm\ aldaar

(un ifh 2 (Hit tun

2

\ ens, — itwa^(hrn6-iA(hn/j\ moei-

jelijkheden, zorgen, verdriet, leed. (Shr.

doehha, hartzeer, verdriet, zorg, moeilijk-

heid. jav. Wdbh).

OJ7 (KYI 9 \ naam van een vrncht (Lansium do-

meslicum Bg.).

(UJ CHri (HI fj \ SB. iolandsche arts, man of

vrouic; vroedvrouw; toovenaar, waarzeg-

ger. — a^ im a^ ^(Li ni ^ (m (i^ni (m ^^(isii z \ YQQ-

arts.

(IJi (H77 \ het mannelijk lid, de roede (Ar.

a (y
(Ul (Kn \ SB. God verheerlijken en lofprijzen,

alleen of met velen, en wel door opnoeming

van de heilige namen en eigenschappen

Gods, hep. ooh door het herhaaldelijk op-

zeggen van de kalimahs (Ar. v\>).

—

&

SitKn-ntHTjl^ een doode grafwaarts brengen

met dikir, waarbij dan voorgegaan wordt

door een of meer den stoet besluitende pries-

ters. — (ui(unHnthfn2o<ijj-s te huis en met velen,

ter wille of ter gedachtenis van een over-

ledene een avondgodsdienatoefening hou-

den bestaande in dikir.
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CO Ul

(U) (KY)2

(VJ) 2 (KY) 2

(KY) fj\ diep in het hoofd liggen, van

de oogen; ook: diep in het hoofd liggende

oogen hebben. — Verg. (SrCuw

am fj\ SB. digt bij, nabij; in de

nabijheid van iernand of iets bijv . staan,

zibten enz; digt toe zijn a (m lets. — ajii-ni

ahnasnq\ of <ui tic) 2 ijig hii

i

nsnjj \ digt bij elk-

ander; ook zva. ^u^nmsn/^ digt bij of in de

nabijheid van iernand zijn, bv. zitten. —

(aim tint (isyiariji\ tot iernand of iets naderen;

in de nabijheid komen van iets; nader bij

komen.

—

(ddciajidhH2as)i(hni\ mvdsv.— amm
S (t:(j ^«

o$ ^ d,» zm ,] \ iets nader doen komen, doen

nabijkomen; de banden van bloedverwantschap

nauwer aanhalcn (door een huwelijk). —

truwhigMrigtontKiion^ geen persoon wezen

in wiens nabijheid men kan zijn, bv. 's

nachts, omdat hij zoo woelt.

(U) 2 (KY) 2 \ Roll, dokter.

(U) (KYI ~Z#s\ (Skr. daxa, knap, handig, be-

kwaam, bedreven) ong. — asm^^d^n^jA^

maar beter tisncm ^km talmas SB. gebrekkig

van lijf of leden. — (Jav. ai ixi .un ^*\ knap,

welgemaakt, geevenredigd van statuur).

#*# (KY) ^A07 X SB. plomp verloren, hals over

kop, hoi over bol; door zoo te handelen

of te doen, ongemanierd zich aanstellen

of onbeleefd zijn.

(U) 2 (KY) (KY)
f)
\ klanknabootsing van het iets

CJ sJI

hakken, fijn hakken, bv. vleesch op een blok

of derg.

(U) (KY) 2 (&) fj \\— a-mcuh-m^/js SB. van men-

schen zva. m unt-ri an,p voorts kunsttermvoor

het liggen (op den bulk) ergens, bv. op het

strand, van een tenxmaxi en van een schildpad.

Ook icordt amaanit&i/i vjel gebezigd van een

am win \ als het dler niet zit, maar ligt als

of het zwemt.

(U) (KY) (&1/JW — «zii£)<K>iM/i\ SB. Hggen, met

de voorpooten regt voor zich uitgestrekt,

volg . somm. slechts van een tijger, maar

volg. anderen ook van een kat en een hond.—

JZ n no
verg. oow — xm^-tni^ia^s zijn voor-

pooten gelegd hebben, laten rusten op

zijn prooi, van zoo'n dier.

(U) 2 (KY) 2 (&) ,1 \ 1. naam van een bouicorde of

fatsoen voor huizen en dergelijke.— II. (naam

van een zoetwatervisch . Rg
.)

(U) OSY)fj\ zie wzw

(U)(lS77\ Kw. zva. -nvmw (Skr. ddtoe, element,

grondstof, mineraal. Prof. Kern. Jav. Wdbk.)

*ni(U)asr)t<HTji\ vorstelijk hof, paleis.
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a O
OaJ) (LVI 2 X<U] OSYI \ Miidaasns enz . zie

(n (Wl (fl RSYI \ SB. kort, met lang, van iemand;

ook benaming van een Jcipsoort, die heele

Jcorte pooten he eft, zeer laag op depooten is.—

<tm wi <n tzTn osn \ ZOO II kip.

/Ul OSYI \ SB. vlak, effen, van terreiv

.

fcJIOSYI\ S. ah tarn tufts P. <MT-?i!?\ B. en BL.

komen, aankomen; ook voor komen, waar

dat gezegd wordt voor terugkeeren.— anm^hs

(13x^*12*™ ilojj \ en m "n &* -*" N mvdsv.— ^> «sh «j» asii \

zoo of met dat liij kwam 0/ aankwam.

—

azi&jiasiKhftiiMTjis S. «ndhtiKn-ijidooji\ B. ma-

ken dat iemand of iets komt, iemand of

iets doen komen; iets zooals een brief doen

toekomen aan iemand; een liartstogt opwek-

keD; vreiujde doen smaken, iets zooals een

wajangveriooning doen duren tot een zeker

tijdUip. — (hrnij)(ish(ciaf>j)\ S. <xnihz<H~n oji^i

oa/l\ B. getroffen, overvallen, bezocht door

een ramp; beloopen door een storm; iemand

bij zich krijgen, een bezoek krijgen vau

iemand; booze lusten of plannen of wel toorn

bij zich voelen opkomen, vervuld worden

daarvan; een brief krijgen.— *W< <hv ^ S.

o^wJM^ B. zoodat, zoozeer, in die mate;

tot toe; tot aan toe; kwam het er

toe .— an «sfj xn ash ihti (ka
j

-n cm asri (ut t in an \ tot aan

toe bet ondergaan van de zon, en dit

voor: den geheelen dag door. — an asrt im aQ

Mttrn(3^(t&n'iAt?i!ij)(isr)ji\ kwam te sterven. —
o .

- n r
7L7 rvi (hn (ui t) ^ an ij) asn ihni hkii)\ u_b*<n nj) tniuiiATi

%

tf.ifotaq.MT/i\ een spreekwijs.

(Ul fib 17 \ aan, in opschriften en adressen van

Irieven aan minderen of jongeren,

(UI(MI/f\ of (S}tu/j\ zva.an\ maar van iets zoo-

als de boom van een rijtuig of derg.

01 (Ul (Ml \ Jav. nitniM\ zva. «ag^ dorp (SJcr.

de'sja, oord, streek).

(Ul 2 (Ml \ SB. schuld, misdrijf, zonde (Skr.

dosa)

.

(Ul(MI(Kin\ SB. boersch, dorpsch, zonder

vormen.

(Ul (Ml \ SB. bodem ; bedding van een rivier

;

stof, grondstof. — anmojis aard, natuur,

natuurlijke geaardheid; van aard, van

natuur, uit zijn aard. — (m&jiojKmznnintKr)

*IMt\ nog jong, nog jeugdig.

(Ul (Ml (KYI fj w — <i7)aQ£}uQ(Qtrriji^ SB. aan-

dringen , aanhouden, opdat men iets zal

doen ; dringen om in de nabijheid te komen.

(UI(MI\ SB. tulband (Port. ^UUuj).

(Ul l (Ml (KYI (I \ Roll. SB. distrikt.
'{^"^J/
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(U9 2 (Ml 2 QU9 n \ SB. een navelbreuk en daar-

door uitzetting van den navel hebben,

ook van dieren, bv. van een paard of buffet.

splitsen, van een rivier of water. — ®<«iw

Am|\ lets voor iernand in tweeen deelen.

—

Dat lets : S)t^(0}^ti2!HTj^\\ — Voorts zva.

7&J9 oi (*J9 of/9 \ Roll. December.
I CO

CU9dJ9\ SB. een aktie instellen, aanklagen,

eischen (Ar. ^SjS-S)-— <Kian<vi\ iernand be-

tigten, besclmldigen, een civiel proces aan-

doen. — 6^a!k>i<ji(ui\ of 6^trnan(iJiiv)\ de

aanklager ; in een civiel proces : de eiscber.

—

6^(hni°(ij}V}\ de bescluildigde, de beklaag-

de; in een civiel proces de gedaagde.

<U9 dJ9 \ (Skr. dwa.) SB. twee. — ^o.cjjlj^n

twaalf. — tKn<uyui\ tweede, ten tweeden,

secundo; benevens, met. — aji<vi(m<M\ alle

beide, beide.— (vy viG^im^ beide te zamen,

met zijn beiden; te zamen met iernand.—

(&ajj(U)\ een paard of buffet met zijn bei-

den berijden. — e.ao\ zicb in tweeen

splitsen, van een groep menschen, bv. om een

rijtuig door te laten, voorts van een groep of

vlugt vogels ; ook (van een water, doordien de

vloed boomstammen Jieeft aangevoerd, die zich

hebben vastgezet en met onkruid langzamerhand

omgroeid den stroom bij lager waterstand ah

het ware in tweeen splitsen; K.) maar volg.

anderen : zva. (iK(U)(wi(ui\ zich in twee armen

GUI rtfx (HI % (Kti i(Hl/i\\

cn (W) <U9 \ SB. een god of godin en huizende

zooals men zegt in de ajnuicm<njit<Kn^

(LJ9 2(U9\ (im(3^\ fcaS-s*\ of (i<jjm\ SB. gebed >

aanroeping; inroeping van zegen; bet

dankzeggend loven, danken en tevreden

ziin; voorts tooverbede; en ook zva. uw»to^\
J ' ' CO

Kn<i<m<L»\ bidden; smeeken lot God; ook

een of ander gebed of inroeping van

zegen uitspreken om een aalmoes te

krijgen; zdo bedelen. — ajiM>am<ui\ zijn

zegen en heilbede meegeven aan iernand.—

znamtuitK-HKHTjis iejnand heil toebidden, iets

afbidden voor iernand.— m <wi ? <u; rtj> ? <uwn ? anj\ \

Jietz. — aji(Mt<ui\ofMMxn\ ook wel cm m\6^a \

CO J
CJfj GJ\j

heilbede. — asnoaiamajis wel spottend voor

bedelaar.

(U9 (U9 P \ Z de woorden, het zeggen van een

zeer aanzienlijke, en dan voor last, bevel,

vraag, enz. Ook zva. aji(en(unM^\ zk dat bij

ojixjntHijiw — II. SB. het goede o/bepaal-

de tijdstip of moment voor iets; ook de

stervensure, de dood. — <Hij(iznik<Knaj)(uif\
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door den dood aangegrepen of overvallsn

worden. — «n£qflS<cifl??ao»<o?<cwe^\ den dood

wachten, aan den dood toe zijn, op sterven

liggen.- a=t(iji(ci^\ zeggen, spreken, vaneen

zeer aanzienlijke. — anx^cuj^iiman^ iemand

lets zeggen, bevelen, opleggen; iemand als

den aangewezen of gekozen persoon voor

iets proclam eren. — <L^x^aji^rri2cmji\ een last

of level meedeelen, geven; vok overbren-

gen, geven namens den lastgever. — a^iui^

(Lm(mji\ zva. aoxta^N I. en, r/iaar dan gesc/ire-

ven en uitgesproken aaiuj
l6^nmji\ SB. plaats

waar het water uit een rivier stroomt

in de leiding, waaruit sawahs worden

besproeid.

(tJi (LJ) (§ ^£fl\ (HI /) \ zie an (Uf, ? vn ari/i \ onder a^ <o ^ w

(U) (UJ (HY) ft \ SB. schimmel (als Jcleur van een

paard). — k^ajiitni(m\ eveneens schimmel,

maar zoo dat het paard nagenoeg wit is,

geen appelscJiimmel is. — »mw &a <uitHriji\ een

schimmel.

OJ (U) (Tj &J) (KYI
fj

\ voornw. van den eersten per-

soon, maar door vrouwen en meisjes mag het

niet gebezigd worden. Het wordt gebruikt

vooral in de dorpen en dan door gelijken;

voorts wel door een ouderen broeder sprekende

tot zijn <3^*w \ en eindelijk ook nog door een

aantal jongens onderling, bv. spelende. -—

Verg. 6^a.xmw

(Uj (U> asnjj\ Holl. SB. duit; voorts S. G^asn^

B. geld in het algemeen . atngxnmcm/ujtuiasti^a

a^tSi (umji\ geen rooden duit bezitten. —

<uii<uia^ig(U)OJijf\ zilvergeld. t (ui <uj£) dsnji ^

zie (irmtruw — (izi&y<ij)iiiii(Hiji\ voor iets geld

geven; voor iets, bv. voor het sits dat

men koopt geven of betalen, bv. per el een

kwartje.

CUJ (IJ) am (HI
/J

\ SB. tenanting van de klap-

pernoot, als ze dim graad van rijpheid heeft

hereikt, dat de melk, zijnde de vleeschvorming

nog in liaar begin, een aangename en ver-

frisschende drank is. Verg. aS^ofw

C^
(Z) .

(W)(U)2\i — Knaji(C)ii\ SB. zitten te staren,

gedachteloos staren; met de handen over

elkaar neerzitten, wachtende op iemand.

(UJ 2 (U) \ 1. zva. o^w Bo. aji-rjtJil^ia^iimni

<ij)(U)2<ij)\ dat is net zoo goed als of ze hem

vergiftigt.

—

2 zva. a^»m-rvijf\\ Bv. ^Uim^

ny cm &n ny tin iK 2 cimco ? «3> \\

(W) (YUI n \ zie (Qoji/iw

(Ui aruj \ SB. door en door rijp, van vruchten

Verg . (Lsaut/i ? imji w
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(Ul 2 y? 2 W — ivn(iji 2 (^it\ S. (eji (ui ? xn
z
^\ of maar

zelden. <mxrri(U}2(t}2?\ P. oaxn<rui\ (Mxn(wi\ of

<K)(m<ruiji\.B. waarnemen met het gezigts-

orgaan, zien, aanzien, zien naar iemand

of lets, — (h0 2(^l2\ zva. xmjidxngw — azi&m

KX.I (Kn 2 OOfiS £>. fcl (U 2 (17) 2 % (H n 2 (htji \ of xn lUI (U

I

(&2%MYi2(hn/i\ B. <m cm oriji ohi

t

<htji\ B. iemand

of iets zien, iets aanzien, naar iemand of

iets kijken. — miKmo<moa^. zva. «n Sit ant

obi 2 Kyi w — aj) tsh ish act 2 tnz \ een gezigt ver.

—

tJJ 0(X/l 2 (HI fl \ — imatfnAtmtrLttiHT/l^ SB. al

maar door, steeds maar door, voortdurend.

Ofl (tJl orut (HI n \ zva. asnni(fji\ maar een minder

gebruikelijk woord.

S o s

ayniciMw<ij)2<m2 6^2(H2Ji~ (het laatste woord

spreek uit: dedeuleuun, met den klemtoon

op de tweede lettergreep) er is veel te

zien; en waarveel te zien was (is), gezegd

bv. van een stad. — Verg. kh°i(u/}\ a<i2\))\

O Ct r G) O/ *

0n(K)CKl2\ (in(EJl-^)2\ (hflf)2(3^A.2\ /E/?[.'K7?\ en ^^

o
n-Jt rn trvt % \\

&J} arm p \ /. SB. hoewel, ofschoon, allioewel,

al is het ook. — ajiajimji^ hetz. — II.

amrLi^s ook wel nji q (iJitrui % \ zva. <rui^
. o(U) OJ (tUi P \\ — (a&j) rn rhi % \ zva. nz)(ij)2(vi2\ maar

zeer plat.

*W/ OTU) (UYI \ en <wi tru (rut tun \ zie &n vn w

naam vana^(njf^ma^o\ Ar. SsrvarsJ^i

de twaalfde maand van het Mohammedaansche

jaar en die ook wordt genoemd -niMorhw

) OTI dlJ} \ ook e~.(U)<nnrLi\ en azn iZi vi rci \ Holl.

edele heer, edelheer, titel nog ,tegenwoordig

door de inlanders gegeven aan een lid in den

Raad van Nederlandsch-Indie.— Bv. asnajumji

e^i^riirviruii^yitn'-najtn^

(LJ) (HJj \ ook wel eens, maar minder goed oji (^.(nns

S. (UirrjwrrinKKTTjis B. broeder o/zuster; ver-

wante, bloedverwant. — a^(n.in.irui<mi\ S.

[uiend^rr^nrKHn^ikiamasn^ B. broeder.— innrui

(3^A'r^nj)nr)(U)\ S. (^ifqu^tn^nitainrrn. ui\ B. Zlister.

thy ri.1 cbi (m (hn/j \ of ^.ru(kJiix7n<Lvi\ halve neef

of nicht. — (^.rvioji xm m\ halfbroeder of

halfzuster, ?vaar de kinderen dezelfde moeder,

maar niet denzelfden vader hebben. — ^ir(n

(Mi(i7n(u\ ah voren waar de kinderen denzelfden

vader, maar niet dezelfde moeder hebhen.

(UJ orui '"n \ of ™ rryh^ SB. de, door de ™-r»

op hun plaats gehouden worclende bam1

boezen, waarop de (unruaji^ ligt.

(W) OlUI (HYJ /} W— oa (Wi(un^\ zva. <EJi"namjl^

(Wl(nJI(Knn\ Jav.: met gekromden rug

en vooravergebogen hoofd.— xnhltnjtiHrt^s
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SB. met betrekking tot sehrijven, naaijen,

in het algem. tot werken dat zittende ge-

schiedt: zitten dat te doen. (Zva. xnwn

*™^ JT.).

cuj en arm (ten n \\ — (cmQ^-tl?*™^ SB. het

hoofd afwenden, bv. minachtend . — o<w>

<nru<*m(m/i\ voor iemand het hoofd om-

draaijen, afwenden, omdat men hem niet

zien wil, niet van hem weten toil. — <wi <^> *p?

rr^inj}(Hri^\ het hoofd regts en links wenden,

keeren, draaijen of afwenden, ooJc zooals

men dat wel doet, in zijn drift of loom.

(CJ) (1TUI (KYI y}W

—

xnnairuiKn^^ zva iKm^vfruiKn^w

(Ul arm aSYJ n\ SB. van sawahgrond, oolc van

iets zooals het beslag van gebaJc: goed tot

een massa door elkaar gewerkt of gewor-

den. — ajiiicnasnaruasmjis een intieme vriend,

intieme vrienden.

(W) arm asn n of <£l<r& asn^ \ -SB. ligt geraakt,

dadelijk boos worden, als haraMertreh. —

Verg. w^ 9™^^

/HI CCA (Kl
f)

\ SB. pit van een lamp ofhaars.—

Verg. <m&*\ qJi oji {&iji\ en ajurLiasnw

(IJ1 2 arm 2(Wlfl\ SB. bindlat, bv. over de

oesoeks, om het doorbuigen daarvan te voor-

Jcornen.— xnnjigru? m/i \ aan iets een <wi 2 n.i 2 tkajf

aanbrengen; en een toil of begeerte inwil-

ligen, daaraan toegeven.

(Ml arvj (LJl \ SB. inlandsch papier, het zooae-

naamde Javaansch papier, en dat bereidt

wordt van de schors van den we^^

(U) aru) arm fj\
wordt verklaard met (Cnxn^imn

(3^t.iry)$\ Gods woord, de koran {Ar. VaJ^).

Verg . <vn cui (hJ)n w

(U) arm (U) (Ki n \ SB. acht .— <w>m cm ao ~j) mt ^ \

tachtig.

1
s

arm ~J) am \ Ar. het zwaard van Bagenda

AH.

(IJ) 0Z1(&) n\ SB. regent, de regent van een

regenlschap, maar, volg. het inlandsche begrip

vorst, de vorst. — ^^^^^^n de regent

van Soemedan«\— (uariahxnM(m(Ei/i\ Jav.

aj)rSnmdO(m(qY(^\ Zijn of Uw Hoogheid.

—

(L^KaiEJiiiKm.ajis zoo benoemt men wel van haar

sprehende de vrouiocn van den eersten rang

. van een regent. Verg . bij oqjixm^ — 6~&

a£) (in (Lr)(€J)JI\ zie G-Mtmiw <u an (CiGJl oafis zie *D.

aQasn/js onder ffce-mw -— 2. am<La<Ei(&ijl\ zie

bij <chw

(HI am (EJ)\ SB. granaatappel, Punica grana-

tin . (Skr. dalima)

.

(Ul OS? 077 .}.\ hemming van een varieteit of wel§^r
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andere naam van de vischsoort, die men be-

doelt met am(C7joj^/jw

(U) 0TL1 am fj\ SB. het eigenaardige slaan op

de bedoeg in de vastemaand, dat geschiedt

om aantegeven, op den dag voorafgaand aan

dim waarop de vasten ingaat, en op dien

voorafgaand aan an.xm r
n<*n/i\ dat men be-

hoort zich het hoofdhaar te wasschen

((ijiarrini mnyf) ; voorts '* nachts, gednrende de

vasten, dat het tijd is op te staan, als men

nog binnen den geoorloofden tijd wil eten.

&j) arm am amnw—-^^jS™™^ of<w<nj

cmcm(rLicfncni/}\ SB. zwaaijende, heeii en

weer zwaaijende, van loopen, (jv. van lid

loopen van ten besclionkene.

OJ) cnJ) \ SB. koperen of aarden pot van den-

zelfden vorm als de Qfi™^ maar grooter.
G)

1 (TV) \ SB. houten wadah , waarin rijst

wordt omgeroerd AiS^^s-n^Y

<£jjaJ)\ SB. liggen met den kop opgeheven,

zich zoo neerleggen of gaan liggen, van

bvffels, runderen, geiten enz.— Voorts zitten,

van vogels, op de wijze zooals zoo'n dier zit

als het zit te broeden. — Verg . 6^t fagm^

<Z>
&JI2(UI\ SB. lengte, gelijk aan den afstand

tusschen de toppen van de middelste &JJ

vingers, als men de armen regt uitstrekt,

regts en links. — <m<w)?<w
x
een zoo'n leng-

te. — (M <w»

?

(ui oji ccrn\<md ajtj q^aojimtiji^ een leng-

te gelijk twee Qtmi\ verminderd met een

lengte gelijk aan den afstand van den

top van den middelsten vinger (terwijl men

den arm regt uitstrekt) tot aan de borst.

—

(hJid:ju(WM(i^g<rhiq(3^(ij)<KTi/i\ een lengte van

11/2 ^2(uw Verg. a^n(^i2(^ji\\ — cci&m(ui\

de armen regt uitsteken ter zijde van het

lichaam ; 00k : ten einde inlicJiting te bekomen

of een wmsc/i dien men Jcoestert, een verzoek

dat men gedaan heeft enz. zal ingewilligd

worden, een stok of bamboe, zoo lang als

een bij zich zelf afgemeten <bmu\ leggen

op een heilig of vereerd graf, om dan na

(o?.7)^\ en uitspreken van den wensch

of het verzoek, uit het een weinig langer

geworden zijn of het dezelfde lengte be-

houden hebben van bedoelden stok of

bamboe, te besluiten, in het eerste geval,

dat men zijn verlangen zal bevredigd of

voldaan zien, in het tweede geval, dat

zulks met zoo zal -zijn. — ofto>*<L»G-s**o^\

iels meten bij deupa's.

(Ul \ SB. reukwerk, wierook. (Skr. doepa).
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&Jj (Ul\

a

zie 6_i* <~m>

(tJJ 2 (U) \ zva. <w.<uiw

(tJi (Ui 2 (hci n\ SB. als maar, mits, als slechts,

als het (ze) maar. — n(uini(uuim^\ zoo maar

in het wilde weg, zoo maar zonder eerst

eens rond of toe te kijken; en met betrek-

king tot gaan zitten: op de eerste de beste

plek o/plaats, die men in het oog krijgt.

—

-.I,* -rinicu)2CMji\ mvdsv. (met betr. tot twee of

meer pers.)

dJ)OJl\ 1. Mai. SB', keuken. Verg . (uku)2

.^w (Verb, en Bijv.)— 11. SB. stoel, dtvz.

stain met zijn dapoerran, van een gewas,

zooals bv. de bamboe; ojhuioa^^kuis een stoel

bamboe. — <w><ljjt><ht^\ collectieve benaming

wor de uitloopers van de gewassen, die

zoogenaamd stoelen ; stoelen. — Verg* mlz

\mi\ onder 6-& mi (hayt^.
-

(Ut OJi (HYl f\ \\ — an(U},(uiywji\ SB. tegen iemand

of lets aanloopen, opzettelijk of onopzette-

lijk; ooh een duw geven, zooals met den

scliouder, tegen lets bv. een deur, om die te

doen opengaan. Voorts en dit volg. K. in het

Bantamsche en ook in het Buitenzorgsche

(Eg . heeft: dupak, to kick down or away,

to stamp on; to nick under foot) — een

schop geven, ook een trap geven, zooals

men een beest doet, dat men doodtrapt. —

(Niia^.(u(hrn(3^A^\ het hebben moeten lijden

of slagtoffer geworden zijn van den vloed

of het hooge water en daardoor beschadigd

of vernield, bv. van een sitoe.

t/ /
(U) (U) \\ cci(ij)(Ci\ zva. ahcKn(crntnji\ en xnaruamw

OaJ) (in cut uzi (HTjj \ hetz

.

(Uf (U) &J} (LI 2 \ zie het volgende woord.

(W) (U) 2 W — (a(in(Cn\ SB. zich bukken, zooals

men doet als men bv. in zijn lmis gezeten,

door de paloepoeh in de kblong van het huis

toil kijken.— (£!(l,i<Q(lh 2 \ herhaaldelijk zich

zdo bukken; ook zooals men doet, als men

regts en links zijn blikken onder iets wil werpen.

(U}(U}\ SB. de borst.— Verg. nm^crnw

(Ul (Ul \ SB. weduwenaar, door dood of schei-

ding.— Verg . --nww

(U) (CJ) w— xn(tJaji\ SB. tjangkoks, met het doel

ze naderhand een ander plaats te geven of

wel omdat men ze zelf niet houden wil, maar

zal trachten ze te verkoopen, ergens tijdelijk

planten.— Verg. mjizi^z^ en voorts <xn<ui

*oj^\\ Voor dit laatste bezigt men buiten de

Preanger <&m(in\ en (iJiwnnnjjs voor vmw
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(LJ1 (W) (KH n \\— xnajiaatKn,^ SB. op slag van

gebruikt te moeten worden iets doen of

maken; op het laatste oogenblik o/als het

er aan toe is pas iets doen; onverwijld

gaan iets doen en wel lets, dat men tot nu

toe uitstelde of toaarvan men het vemgten

verschoof. — dvTa*7j^i,joja»\ in eens bv. rijk

zijn, door het trekken van een hoog lot nit de

loterij. — <ia,(Ea!iaa<n<HTji\ het trof zoo; juist,

toevallig.— anc-^*™ ^c-^^nuix^(Kr^\ eenzelf-

verwensching: ik mag op eens doodblijven.

(VJJ (Ul (KYI j) \ SB. te huis zijn, volkomen te

huis zijn in iets; voorts van sommige dieren:

vast zijn in den een of anderen gang, zoo

van een paard in het tellen, draven enz.; voorts

van een buffel: er op afgerigt en gewend

zijn, bv. om voor den ploeg te worden gebruikt,

en van een ram of bok, bv. om te kampen

met een wild varken; enz.

(LJf (Uf (KYI (UUl f) \ S. <tsn<ik\ en tru cmim aa/i\ B.

(sprekende van den doedoekoej van een meer-

dere) de inlandsche hoed, waarbij men naar

den vorm en de stof, waarvan het hoofddeksel is

vervaardigd, onderscheidt : de w,w ktj rjm via

tq<rUiVLn\ de a^.^..7m(Lti-Li<cy{m\ de Ma.nJl.(KnMJit

(KHithiiji of aM&ft>inri(iMasni<HTi/i\ de M9.<w.MnaM~jig

<rjtrhi\ de OATj(i^(hniaM(nJi(LmcYinji\ en de

^ a?££*^ NX ~~ ^ ^ ^e ^ ,z/

7/
a^S Z00~

danig werd ingevoerd, diende bij de Soenda-

nezen de ^^«.m^n waarvan de grondkleur,

zoomede het aantal en de kleur van de op

het hoofddeksel aangebragte, om den bol en

evemvijdig loopende, cirkels was vastgesteld,

tot onderscheidingsteeken van de rangen.

(LJ)dJ)a^YJ^\ zie QSs^

00
(U)(Uf 0SYijj\ SB. stijfvol, propvol; ook zva.

(WKUirujiw — oftj>fl&>«sM^. iets stijfvol pakken

met iets, bv. een kist met kleeren, een mand

met gras enz.; ook met zijn velen staan

of zitten ergens, zooals in een deuropening,

zoodat de passage belemmerd wordt of onmo-

gelijk is. — (mx^^^n^^ lets er in slaan,

persen in iets, bv. een kurk in een flesch,

een pen in houticerk ; enz. ook op iets zooals

een omgekeerde mand drukken, die indruk-

ken; iets bv. kleeren tot dat die stijfvol is.

proppen\7* een kist of derg. — Verg . oo?

o o
Mizasmchn/iw

(VJj (VJJ (ISY) fj \ J, naam van een vogel, (the

Centropus Bnbutos of Horsfield. Rg.) — IT.

xn/t^..h^.asn^\ SB. een haar, een veer of een

tand uittrekken; iemand de ziel onttruk-
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™Jl

ken, uitrukken, voor : iemand doen ster-

ven, van den doodsenycl yezeyd. — 0^71^.

amcm/js een vogel plukken; de haartjes van

baard of sik uittrekken, hetgeen men doet

met een (^asrj^snj^w

(LJI (LJI QJ1
ff
\ SB. van yronden: bloot, den

bovengrond verloren liebben, door wey-

spoeliny; voorU van een sitoe of bendoenyan:

leeggestroomd en zijn modderigen boven-

grond verloren hebben; en van de tony:

ontveld, ten yevolye van het eten van scherpe

spijzen.

en (LJI <YI (LJI (Ml fl \ de civetkat

.

(LJI (LJI enj) fj \ SB. aangestampt, van de prop

jop een geweer of ander vnurivapen. — <&

aQ(ij!;nji/j\ zva. xnaji;iJiosnji\ en in het Bui-ten-

zorgsche zva. <C7^^»^\\

(LJI2(LJl2(nJI ff\
SB. schoor, stut, bv. ander

(LJI 2 (LJI 2 (TUi fl\
naam van een inlandsch gebak

en van een mangga (o|o
?
J

soort. Rg.

(LJI (LJI (Ui f)\ naam van een spoedig groeijenden

en bladerrijhn boom (Erythrina), waarvan

eenige soorten, en die in de • Jcoffijtuinen als

s^haduwboom wordt geplant. — Bij wipe

van levende he'ming worden deze boomen 00k

ivel om kebons en derg. gepoot.

(LJI (LJJ (LJI n \\ — a^,^.rt.o^\ SB. snorren, draai-

jen, van een *o7?w nz/wflonx Ook een in het Hol-

landsch niet terugtegeven, het gelidd afbeel-

dend, redewoord voor een volgend ^o^iflsr^p

(LJI (LJI am fj\ SB. forsck gebouwd
;
groot en

dik; ook zva. ftjKw>o^>^N\ — a jj £j> #$ <n^ \ sta-

*2f
een brity of onder een op neuten staand Mis,

om doorzakking van den vloer te voorkomen; en

Jig. steun, protectie, waardoor iemand wordt

staande gehouden.- okmamn^\ een brug,huis

enz. voorzien van een stut of scboor;/^.

zva . <mj]™ Mthn/jw <fci *& ar) cti} 1 a>. i ruw i<n}?m

(Ejiamns is een zeer nederige spreekwijze, die

men wel bezigt bij. het ^aao^w

! tuur, lichaamsbouw.

! (LJI (U) \ SB. dik touw, ecJiter niet van buffel-

liuid, maar bv. van loeloeb, waaraan een dier,

zooals een paard of buffel, wordt of staat

gebonden.

—

Buiten de Preanger zva. «™i

oj)-n\ zie old. — Very, ook aktoasujw

(LJ) 2 Q£\ \\ — khzji2 0&\ SB. iemand beproeven,

op de proef stellen, bv. om te zien of hij

werlcelijk braaf is.

(LJI (UV) \ I. SB. kracht, lichaamskracht, sterk-

tt CY f 1 )
oCY

te; vermogen. — 11. <&?<w»«m\ (rass. <w»«j»

an<Lu\ zva. xn (hi (un nvt \ terwijl voly. K. in
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het Buitenzorgsche Knm(in\toevertrouwdgeld

of goed niet verantwoorden, maar zich

wederregterlijk toeeigenen. — ^ wan <lu \

^> 05i) tj \ [Verb, en Bijv.) — Volg. het

Jav. JFdbh. annus Km. O.a. zva. <unrjtun*<n\

list om te bedrief/en of te misleiden. — III.

(W) (UU) 2 \ en aS.i3tw?\ SB. hier, alhier. — .-ntmS

«ifl2\ hier heen, herwaarts, hier naar toe.—

»o? ij)
rn (lm 2 \ mvdSV . — urn an a id z «n ? *vt^ \ o .

geef het hier, breng het hier.— «s?/<iSa,i??\

van hier.

—

Shhjjj\ en ^iS^\ daar, al-

daar. — Verg. xmtnnw— zm^inr)^ daarheen,

derwaarts. — aminnhihqns mvdsv.— osikizxhtji^

van daar; oolc- daarop, vervolgens, nu,

alsnu. — a?t xsn \ en n°™ >m n SB. ginds ,

—

Verg. ccmimw — inn£t9sn\. naar gin der, daar

ginds heen, daar ginder naar toe.—*w*o

rr\asn\ mvdsv.— «s?in%xsn\ van daar ginds.

(U) (UU) 2 P \ SB. de hoofdplaats van een regent-

schap; ook, maar niet goed tvel eens voor

(Hianni^ rijk, land.

n
(Ml (UU) (HY)

ft
\ S. MtLiiKT^^ P. ^ soms B.

(aJicm^s BL. zitten, gaan zitten, gezeten

2ijn,— act
r~n (i/intKn /i \ of iJ}

c~n r
~>>(iAij

l
ihnji\ wn

a q, o 7 , O CY a
(ruarnjjs en ru n i rn ?\ MIVCISV . — <3~s*.? .KW Mv>

ojvi. wnji \ benaming voor een kindje van 7 of 8

(t?o^. 22^. 2}'. 10) maanden.— «n^(uuu^n^\

My) <ru tirn iki
/f

\ canuam %vn cki^ zitten, gaan

zitten op iets, bv. op een sfoel, ooh in iets
y

bv . i# ££ft £flZ#. — XM& aAttHm (HI
If

\ (KU)!rL1lhtn2

ihnjj\ an ru am q tun

i

mji s iemand laten zitten,

doen plaats nemen, uitnoodigen zich te

zetten. — xm%^^mar)nn(m?\ zich zelf een

plaats uitzoeken, omdat bv. op eenfeest door

den gastheer werd verzuimd een aantewijzen

of Open te JlOllden. — auia^aAJt^rnanj^s ajiajt

iru iu n urn mi ,1 \ mi iru am % a/n ikt/j \ alles Wat d ient

om op te zitten, matje, stoel enz.; zit-

plaats, zetel.

(T) (U) (UU) 2 &*)/} N SB. kreupel, hinkende.—

a.o tnnr} xx.it amjp MvdSV.— Verg. <uw\ 9oTff^i/w»^N

(IJ) (UUI am crtlflW— <m(i<nttiiamamji\ SB. ach-

terover, van staan of zitten.

(U)(UU)\ SB. hoer, ligtekooi. — Verg. g^

amfl\ up (£>i ruj \ en Mzz^htw owxiin da-

jang zijo, als dajang den kost zoeken te

verdienen

.

(U) (UU) \ SB. roeispaan, nem. — «n^ajiii\ roei-

jcn. — asnvSm^ajii\ het touw, waarmee de

.wiA/MN als die niet tusschen twee pennen
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is vastgezet, aan den zijwand van de

prauw bevestigd is.

<W] (UUt \ SB. naam van een zeedier, de zeekoe

(Jav. Wdbk) en van een van dat dier verkregen

vet of olie. Op het lijf gesmeerd zou dat vet

of die olie genegenheid opwekken, ook de vervul-

ling van een icensch of begeerte verzekeren.—

Kn(Uj(uijj\ (a^(i^mfj<ni(Hi^\ K.) iemand onder de

betoovering van de doejoeng brengec.

01 (U) (IAJ) \\ — oji(rj&j}(uii\ zie (^Jian r7i\ bij aotTiw

<H) 2 /L/L7 2 \ SB. scheef staan bv. van een huh

Verg. wdahdw

o
(U) (&)/l\ ong. — (Jav. Wdbk. ^7^^ (unan(E^\

verdeelins") . — 6^A(hn(zi^trL<)(Ei(isn/}\ Jav.&/
Gjfj

u'

cun(Ki(E,iQ:t-Li(Qa^\ heil (wederzijdsch toe-

gewenscht heil) zamen deelen, spreekwijs

voor van elkander afscheid nemen. Verg.

dDi(U)^t(unaAj,\ bij an.arfCEn^w — an <h\) (EXjj \ Pass.

(VJI (Efl en (tj)nn£i\ zie het volgende woo?'d.

(IJ) (&) \ zva. 6^*-n\N Voorts en dan ook tcel

eens antSi\ SB. getuige, en bij, in een ted.—

(Q{Si6^k.rvi^\ bij Allah; Allah is mijn ge-

tuige. — (ui(in(v)\ Jav. <Majn<Eji\ een weinig.

(iQ£i\ Kw. zva. (hJKKnJk\ getuige; ook zva.

ttfndjiihoijjs weinig, een weinig. Jav. Wdbk.).

0J](nCEJ)2\ SB. naardien, doordien, nade-

maal.

/U)(&)\ SB. eenlicht.— an <vi%Ei^3^\ aange-

stoken o/brandende waskaars.— an &i <fu<na

(Hi(H7i(rLi(Hriji\ brandende tangkalakkaars. —

an Mew) ru (mean \ candelabre met aangestoken

kaarsen.— an ^?^<m (ui\ illuminatie.— o<w>

(zmidajis iemand bijlichten, voorlichten, be-

lichten ; het schijnsel of licht bv. van een

lamp, in het algemeen van een licht, dat men in

de hand houdt, doen vallen op iemand of iets.

(W) CEJJ (HY) n \ zva. StSn\ wonen, verblijf houden.

(VJI (&i a5r^/J ^ — (Q<Q£i«sn<m/i\ SB. heimelijk,

in het geheim, stilletjes, op een bedekte

wijze. — andnSiasy^ benaming van zekere

onzigtbare geesten.

(bJ) 2 (&) (*J)/J \ zie oflk^N //.

O
. a O

(1>JJ GE/} QUi /} \ zie (uzvvid imji \ en cnirniuiw

O a O a O
oti an (Efl arutn \ zie (hnnajviganji^ an an (E>i(ruji\ anon

(En o\,i (Mji\ (e>i an kiru/j \ an an ki iru 2 anji \ en <*m

an (Eji rw (Hyi\ zie amtnajiw — (ei an ibi iru i (mj) \ zie

. a O O 7 .. a O
(Eil (Hl/I (LVI Z OO 2 CH1JI \ 01J

OX (LV1 g (HI /) \\ OTTI 11 an (EJ}(TV)J^\

zie bij (ik ma g (Hyi \ en ook bij amrnajiw — <w>

an (Ei iru cmn\ zie (i^iK(wi2(Hi(Hi^\ bij ax civi 2 (ht/I\\

(Ml (EJI -\>l \ SB. van een moentjangvrucht : met

een in tweeen te deelen kern, zoodat men
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kan spreken van twee pitten. — <e/j«7<wi<e/?^iv

zoo'n moentjangvrucht. Verg. rrV)(ui»™^\ nhn

a a
(Hi /runs am(Hi\ en (&kM\\
GjI

U( CO (1

(U) 2 (Eft <~J1 2 \ SB. tweelingen, beide meisjes;

voorts van bevallen: van tweelingen, beide

meisjes. — verg. ahiiEi\ en <cj?*o\\

(H) (Eft rJ) (KYI ft\ SB. vlak, plat, van een zij-

vlak of wel van het boven- of het beneden-

vlak van een of ander voorwerp. mmm^hktiji\

scJiertswde benaming voor het vrouwelijk

schaamdeel.

(U) (EJ) ~J) 2 CKn ft \\ SB. nagenoeg plat, niet

rond, van de billen of het achterste ; ook plat

van onderen, van waloeh of kalapavruchten,

zoodat zoo'n vrucht blijft staan, als men ze

neerzet.

(U) en (Eft ~tf asm ft \ SB. hetgeen dient of ge-

bezigd wordt om te oajj^^?-~?«sr)^\ o/'als

(Lino(&(&wrnM^i(isnji\\ Zoo benoemt men bv.

met (S(rfM^i(i!>n/i\ de bamboelatten, die wel

voor de stevigheid, aan weerskanten van

een wagenrad, tegen de spaken worden

aangebonden, in dier voege dat de spaken

tusschen bedoelde latten geklemd zittende,

niet in baweging kunnen komen. Ook

worden o. a. nog zoo genoemd de dwarslatten

in een pager, de niet verticaal aangebragte

reepen bamboe. Verg. asntwi^amjiw —

(tr?i9^o^)/i5^\ klemmen, geklemd houden.

OJ (W) (YJ (Eft <n/I ^rjft \ SB. tegen elkaar aan

zitten en zonder geweld niet zijn te schei-

den ; aan elkaar, tegen elkaar aangegroeid,

bv. van twee wip vruchten.

(U) 2 OJ (Eft rJI OSYl ft\ S. xsn«](&t^i(Kr)(HiJl\ B.

sigarenkoker, t. w. zoo een die in den zak

wordt gedragen, maar waarin men ook wel

de tabak benoodigd voor de cigarette of voor

het sirih pruimen bij zich draagt.

(Ul (Eft 7 (Ml ft\— <JCi(U)(£Ji~Ji(MJI\ ZVa. (^qnaJKU/lw

(U) (Eft ^J) (Kft ft \ SB. nagenoeg geheel afge-

kapl of weggekapt, als het gevolg van

het herhaald afkappen, van een ^?<c*?£i^\\

Vera . m m ^pyj^— (CJ ,W) <Ejl ~7 ^ff N zva. ° aAn

(BI~JiaJIJI\ Of 9QJI0JI (uiJlw

(U) (ft (Eft —1 (hJI ft \> — a.nitnvj(Ei.^i!Mjf\ ook xniat

(£tvf(Eji^iojijf\ SB. zich zoo stil houden als

een muis, bv. om iets af te luisteren ofom

niet gezien te worden; zich niet verroeren,

geen beweging maken.

(Ul (Eft ry/i (TLft ft \ SB. zool van de voet en palm

Van de hand. — (iJi<En^<ruii<miMJj\ &<w»<e«~ji

iru^iim«n<mjf\ B. palm van de hand. —
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n (eji -j} (Wi ^*(Kn\ S. <W)(&f~Jt7Vi^a.<ri(&i^j'iMJi(HTJI\

B. voetzool. — <wi (ea ~ji ruoji \ en (uk&i^ji trui

CJ

vvl<v*ji^ betitelingen, spreJcende tot den regent.

In geschriften, en tot een vorst : Uw Hoog-

heid. Kna,a(&i^i<rviJi\ zie <t>na^ri^\\

o
(U) (El ^JJ Cnj) ft \ ZVa . (ui itoi aru/fw o<w» «tf^

cnj}ji\ zva. i&ntm <rwji\ in '£ aig. een gat of

lek digten, onversc/iillig wat men daartoe

bezigt, sleckts geen soldeersel; — voorts:

in een maat fasniKnniimjn het een of ander

aanbrengen, zoodat ze minder houdt als

haar grootte meebrengt.

(tJ) 2 (Efl \ SB. schaap. — <w> 2 &i <& vn^ \ of <w> ?

(EJicmxmaJijis schaap met een dikken vetten

staart, vetstaart.

&J}(&)\ zie »o)^n I. en II. — aQa.a£»\ zie

7 Do,
00K arn^nw

rtJ? CEA \ SB. titel die door Jiet Gouvernement

wordt verleend bij wijze van belooning en als

een hoogeren titel dan -hcm\ aan inlandsche

ambienaren, die laatstgenoemden titel reeds

verkregen. — Verg. 6~^.^i(umw

(UJ am fl\
klanknabootsend redewoord, I. gevolgd

door <K7*njp voor het geluid van het rijst-

stampen. Verg. cmaycmji\\ — II. al of niet

gevolgd door cbians (in het laatste geval

treedt het op als werhcoord) voor liggen,

gaan liggen. -— 111. gevolgd door (cmiqr^

cfn z cm/I \ voor het uit den boom op den grond

gooijen van groote vruchten.— IV. zva. <w.\

2. maar zoo niet gebr, in de Preanger, naar het

schijnt.— Verg. ook an ay.ni nprtarn/f^ en */j
,.°227^

&J) O/Y) 2 \\ — <xn(inami\ JS. morns p. cm cm z (hi fj\ B'.

wachten, afwachten; ergens wachten, zitten

te wachten; wachten op iemand of lets.—

ccia^arn2(iJ)CKTj)\ S. «n cm 2m ^A.cmjt\ B. op iewand

of iets waehten; iets afwacnten ; iemand die

achterop komt , inwachten; ook : iets nog

halen, beleven, nog beleven; maarindezen

zin slechts de vo?'m <N7i<wi<m««u)<H7^\ in ge-

bruik? — cm&j) cm 2 (in am 2 \ S. <xnafii(ui(Ki2 0J>/i\
obi (t-'(b^, <-^<

B. hopen, vurig verlangen op of naar iets

.

(bJJ cm \ SB. zva. warn (Mam \ nadenken, over-

leg. Verg. (uri T7 cun T) \\ __ ay ay cm 1 (U mji 2 cm \

zie bij \<ui(uui 2 cm w — an ay. cm \ zva. aqjj2(im\\

(W)cm6-&(hn/l\ ZVa. 0J)2(im6-zA(HTJl\\ — ihrnaycm\

S. £!m(isnji\ P, en B. kunnen, in staat of

bij magte tot iets; het hart hebben iets

te doen; dat durf ik, dat neem ik aan.

—

(LmtKniUjcms S. abn2(Ci rnasn/j\ en (im ini 2 (toiaji

-nasnji\ P. en B. ook het niet kunnen uit-

houden.
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(H) am 2 — nsttdcicmis SB. zich stooten en gew.

voor het hoofd stooten, maar ook tcel voor

zich bv. de knie of den ejleboog stooten. —

Verg. as?) asn ik

2

\ en asnajicniasiijlw — <xn worrit

£i2ikiji\ iemands hoofd, maar ooh wet een

ander Uchaamsdeel, bv. schouder, bonzen (tcij

zeggen: hem met het hoofd of den schouder

bonzen) tegen lets.

(tJ) (Yl CfY) W (a (in cm \ zva . (&iat<n(m\ 1.

s /
(Ul 2 0/1 cm W— xm^2tqcm\ 1. SB. lets, zooals

bijv.' een telegraafpaal stutten. — 11. (ami?

fqcrn\ SB. I. hard, uit alle magt, met be-

trekking tot aa am vj .ut \ nji(EJi^.iasnj^\ xn-nt

m (isiijj \ enz.— 2. iets, dat eigenlijk het icerk

is van twee of drie personen, doen alleen.

(Ul cm (TU) ff\ SB. welgesteld, in goeden

doen, er goed in zitten.

(U) cm arm fl \ SB. corpulent , zwaar, zwaar-

lijvig.

Q Q Q a Q
(VJ) CYYI COJI ft \\ — an. cm r\j) cm ruff \ ook .to nmm

cm (TL1JI \ zva. <M. (u~n arm _b* Mti ruin w

(Ul cm cnjt n\ I. SB. als dol of razend zijn

in zijn toorn; een woedende driftkop zijn;

ook baldadig, moedwillig; maar i. d. z. een

(UJ cm OrUI fj \ SB. MWcm<ruiJI\ zie op sQt

(HI (Hl!j\\

CO J{

(IJJ cm ar\Ji
fj

\ SB. kaal, kaalhoofdig, het haar

kwijt. — Verg. cmtHirv^^w

en (U) en cm (tU) n \ in het Buittnzorgsche: afge-

vreten, van pare, gras enz. — van het laatste

ook schoon weggesneden; voorts kaalgeplukt,

van fa t (li 2 qw Enz. K.— Verg. ^icrnru/i^

(U) cm cm/j\\ — an (fa cm am n\ SB. van velen:

CJ sJl c

J

~

staan te kijken of komen kijken naar

iemand of iets.

cntUl 01 cm Cm f)\\ — (cnr|(lJ,<r|cmcmJ|^ SB.

beven, trillen, sidderen, ook van een

lichaamsdeel, bv. het hoofd, van ouderdom.—

' CJ

een persoon.

eijj cm

maar ook ivel van

a

cm om \ zva. ahahxn a<ij^\ zie bij ah*

CtJ} cm (W) \ wordt verklaard met ^? <xn \ qebe-

<2r ** y

r>

? — 11. ^y or> tru cm oruyt \

a a
(U) cm <rw/J\\

zigd van iemand; ook met ahi && ^Ji^ni xm e-.

w ( da hrn nvi \ of ao cm ihv) \ ook (icKnyajuisnM

en an cm tin \ waarsch. het Skr. digdjaja of

digwidjaja, overwinning wijd en zijd, al-

verwinning en dus alverwinnend, alles ver-

winnend. — Jav. Wdbk.)

.

(Ut cm cm f)\ SB. niet voorkomend, stug,

stuursch.
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*

<IJ) am (&l/f\ een varieteit van de Liomaru^^ of

slechts em ander naam?

(Ul am \ SB. als koopman of koopvrouw han-

deldrijven; te koop hebben een of ander

artihel; ergens waar 7)ien zelf als de koopman

of de koopvrouw tegenwoordig is, goederen

ten verkoop uitstallen; handel. — aacmaSi

(uncK\2(*snji\ of (in<rh(W(iM(Hiiasnji\ tut cm trut iru

a . G) O a O '

. ot>
ajiqcmt oji\ en (Mi cm&M a?) 2 (hi tun art 2 asna \ &JS .

VOOrts &m cm &ji 2 cCnzcm 2 oji \ S.
. G) O

iuj azid 6^12 (t^njis B. vie?' synonieme uitdrukkin-

gen voor: als waroenghouder (houdster)

bereide koffij en wat daarbij wordt ge-

nuttigd, verkoopen of te koop hebben.

—

xnan cm »tn 1 imfj \ met iets handel drij ven , iets

trachten te verkoopen, trachten aan den

man te brengen. — (&incmtHr)2Mi2(V)\ fig.

voor bedelen. — ^(t^cm^nzap^iui^s zelf zijn

handelingen, waarover men zich moet

schamen of die het licht niet kunnen lij-

den, vertellen aan velen; (zijn dienst pre-

senteren bij ieniand. K.)— (u&j)cm\ zetbaas,

venter, factoor van een koopman, commisvoya-

geur.— (u>(U)cm\ handel, iemands handel.

—

<u> cm (lh{mji\ handelswaren , handelsartikel,

koopmanschap, koopwaar, en zva. oSiaacm

»(nt(mjf\ te koop, in den handel te krijgen of

voorbanden; te nverkoop uitgestald liggen.-

(cn^irn^(iacm(m(hnji\ handelswaren. — o

(Micm(tfn2(KT/i\ ten behoeve van iemand iets

als koopman of koopvrouw verkoopen, te

koop hebben; zoo handeldrijven.

(UJ am \ SB. vleesch van rnensch of dier, van

een visch de deelen, andere als graten,

ingewanden em. Ook het vleesch, het

vleezige gedeelte van een vrucht.

(U) CTY) \ SB. naam van een muziekinstrument,

bestaande in een stel hangende bekkens, waarop,

toil men het instrument bespelen, wordt gestagen.

(IJ) (Cn QJl tl \ benaming van zekere goockeltoeren

en kunststukken met sabels.

(Wl 2 ccn 2 (HJI /) Y SB. met een gat er in, stuk,

van een karoeng, ook van een bbbbtio, een said

enz., maar niet van wadah taneuh en derg.

(Y)(W1 KM 2\ en <qa^Kmt\ zie onder <m?<w>OT^\\

rtJJ \ SB. redewoord voor m?<is»?\ breken, af-

breken, doorbreken van een mast, een bamboe,

een paal en derg.: krak. — Verg .
<ft»^

. G)
en <£mai n\

(Cji am \ SB. boosaardig, kwaadaardig, kwaad-

willig, verraderlijk; kwaadwilligheid, enz.-

1

Jav. ^?n nijdig,afgunstig,wangunstig.
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<IJ12 (KYI2\ SB. gebukt, bukken; zich buk-

ken. — a.maaii»nid(L}iMji\ gebukt loopen;

zich bukken, bukkende.

(HH\\ — oo^n SB. iets bv.eensteen,die

i
half in den grond zit, met behulp van cm

werktuig , zooals een nuamaj)j^\ uitbreken;

voorts uit een amahxn<tnji\ een kluit aarde,

met iets dat men ah hefboom bezigt, breken.

—

(&(ioi(hw<-n(HTji\ mvdsv. {bij herh.) — Verg

.

/Ul (KYI (KYI ft\\ — (c?™*™*™^ SB. wijdbeens

zitte'n, van daar van liet ie paard zitten van

de vrouicen in sommige streken: als een man;

op de wijze zooals een man te 'paard zit;

voorts met de beenen van elkaar gesperd

liggen, en volgens sommigen ook wijdbeens

staan; van daar bv. van de drie pooten

onder een knaapje: van elkander staan. —

Verg. (CKnMzarhw— <u* <m a.h (khhii^\ de beenen

van elkaar sperren of gesperd houden, als

een houding icaartoe men door ongesteldheid

wordt gedwongen.

<UI (KYI (KYI ft \^ — /cj^ti^n SB. regt op

zitten in tegenstelling met liggen* van een zieJce

of zwakke; voorts en dan gew. de mvdsv.

(Liui-Yihriihrn^ ergens hoopsgewijze liggen
7

hoopen vormen, aan hoopen liggen, van

groote steenen, van tjadasklompen, ofderg. en

oofe van gesneden pure op de sawah.

(LJI (KYI aSY) ft \ ook £hrnun/j\ zva. «ST«^<w^\

ook zva. (ui<bri2{\ trekken iret een poot,

den poot niet ferm neerzetten, van een dier.

(YI&JI (Tl (KYI OSYI ft\ SB. pal aan een, pal

aan elkaar. Verg. -najids^w — cu^a^^a^

(^(HDdsnj^x van twee of meer, bv.stoelen: vlak,

pal tegen elkaar aan.

(Ml 2 (HYJ2 (YUI n\ SB. van een buffel: bene-

denwaarts gebogen horens bebben; en van

de horens gezegd: benedenwaarts gebogen

zijn. Voorts gewezen, rustend, van een re-

gent\maar in dezen zin slechts in enkele streken.

C^
Q-,C>(Ul (HYJ (KYI ft \ zva. aJittfnaJtJi\ of tfoiVwa^ \\

(VJI (KYI (KYJ ft \\ — <ci;iciaai<Kn/i\ SB. van een

(uinjjihn!tmiHi^\ van mensck of dier: dik op-

gezet, heel groot.

(UI (KYI 2 \ I- SB. naam van een lagoe ronggeng.—

2. (ci(U)Mr)2\ een vrouw, die op overspel werd

betrapt, tot straf rondvoeren, nadat zij

met niets anders aan als een tjawet,

achterste voren was gezet op een paard,

haar boofd werd gedekt met een ^m?

o^jw|n waarop een wera bloem beves-
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tigd, en haar gelaat met modder en vuil

werd besmeerd,— een straf van vroeger tijd.

«/ On
(Hi 2 (HU (Ui fi \ zie &>>> (w\ en anashw &h 2 (hh oji \

zie 00k <&i (hi w— (
tun (hi 2 (Hn ah i (mi (uin \ in Jiet

Buitenzorgsche zva. (urKHUMnfcnancmjis als Jwog

VOOr asn t acrx t cm tun>.o asriw A.J.

(Hi (n (Kn \ SB. met den rug in het midden

ingedoken; een ingevallen rug hebben.

(UiOJi\ Holl. SB. dansen, op Europesche

wijze dansen.

(Hi (Hi \ en gew. aptdiaiaaa >
* SB. boete, geldboete.

(Skr. danda, stok, straf; een wapentuig;

straf, boete. Jav. Wdble.)- Kn.<£l(ia\ iemand in

de boete slaan, beboeten.

—

S^iji6^khi/i^ net

bedrag als boete opgelegd of dat als boete

moet worden opgebragt; opgelegde boete.

(Hi (Hi (CI (HI (HI fj\ zie <w>g*n/\\

(Hi (Hi (HI fl\
SB. zich klaar of gereed maken,

zijn toebereidselen maken, zich voorzien

van al het noodige; maar S. cimn B. als de

zin hep. is: zich tooijen, zich kleedtn, aan-

kleeden: voorts ahdntmanim/is SB. het noo-

dige in gereedheid brengen of verrigten;

zich uitrusten of toerusten; toerustingen

maken. — <rh2(fj)(Mi(hnj\ klaar zijn. Verg.

aji cm crhdj)/i\\ — dj)frji<Hi-i*<H7iru/i\ zich klaar

maken door den buikband aan te halei\

de saroeng op te schorten en de pijpen

van den broek, zoomede de mouwen van

het buisje op te stroopen, zoodat, terwijl

men vrij in zijn bewegingen is, alles goecfc

aan het lijf sluit. — (kiwi rCi&jKHias hetz.

maar zooals men zegt tembang taal. — (aab

(iz}(Ki(mji\ S. xnnha.ji2»Ji^Aitn^\ B. lets in orde

brengen, zoodat het gebruikt kan worden;

iets repareren, weer in goeden of bruik-

baren staat brengen ; SB. iemand zijn dos-

aandoen, iemand tooijen. — awrio^wi^

S. xna.ui rna.ci2(tJi^/k(HT^\ B. Ml'dsV. (lb in (Hi(Hiji\

S. <Lct<ia2MjAMTji\ B. materialen, huisraad,

meubelen, goederen, tuig, enz. — (irn-hdhm

Pjmj^ eenig goed, een of ander stuk goed.

(Hi 2 (Hi 2 (Hi ft \\ — azj&h tam (htji \ SB. naar

iemafid of iets onderzoek doen, informee-

ren. — (H71(ij)2ij)2(htjj\ ontdekt, gebleken.

—

(uia.h2in2(Hiji\ onderzoek, navraag.

(Hi (Hi 2\ 1. naam van een boom, die ander

s

r-nar)<Ki2(i5)2\ wordt genoemd. — II. of (untv)

u\ 00k amtSi mi ru »n\ een dergelijk gewas
. o

(IJl (VO) 2

als oji&iZi2 w

(jn (Hi (1/1 (Ui (HTi n \ SB. hellen, schuins staan T

niet vlak staan, bv. van een meubel; voorts
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aan een kant hooger ais aan de andere,

van een weg.

{U) (U) 2 (W)
fl

\\ — xn nh d^i i oji^a on /j \ zie xnnban

ononis en cmi/nfna,Jt(iM[hnjj\\ — a.5t <uidOJi^Aon^\

zie &JI^ jo. (Kyi ^

JIJ) (HJ \ I. zva. asnt(EA2\ als benaming van een

soort aarden gotten. — II, &h &h cm ,rui \ naam

van een zangwijze. (ananrn\ of aha.5i\ Kw. zca.

cmcm<Kr)ji\ kraai, raaf; en ajnn^(uijj\ verlan-

gen of wensch ten aanzien van een under,

gew. in een sleclden zin. Jav. ¥rdbk.)— 777.

/wjftjiTjflsn^N SB. niet goed doorkomen, niet

willen doorkomen, van de regens of den

regen, dwz. dat men steeds nadat het heeft

geregend, weer eenige dagen droogte heeft.

•fljj aJj \ SB. twee op elkaar volgende zinsne-

den van een couplet, ieder met een van

de klanken a, i, e, oe, 6, als de eindklank,

zulks in verband met de zangwijze (lagoe)

en overeenkomstig zekere regelen; dicht-

maat, tembang. — (uiwpiMnjis noemt men

een van zulke zinsneden.— owio\ iets in

tembang of in gebonden stijl schrijven.

>(IJ) (£j) \ SB. niet hooger noch lager, altijd het-

zelfde, nog altijd hetzelfde, niet meer noch

minder, bv. van de opbrengst van een sawah,

als die ieder jaar hetzelfde is; ooh van

iemands traktemeni of loon, als dat maar

steeds hetzelfde blijft, of wel van iemands

zijn of gewoonten; enz.

aJiaJiw — an^r-Sr.' SB. als het ware een

gordijn, een muur vormen van Ka<cna<»(3^\

van &xm^£i2[K^\ (dreigende regenlucht), van

de Kmw£ig(b»\ (avondwolken), van golven en
^ Cvj)

van de vlammen van een brand. Voorts van

een huiszeil: neergelaten; van schuifgor-

dijnen: digtgeschoven; en van tenschutsel:

uitgezet; enz. Ooh nog, gezegd van bamboe,

waroeboomen en derg.: in de verte een zwarte

massa vormen, in dezen laatsten zin ook

van scliolen visch, die men bv. van af een

schip, in zee ziet.

(U) (Ut \ I. zva. &n\ maar voor (umnastttw —

II. zva. «£}(i~)\ verbijsterd, in de war.

tn (VJ) en &J1 \ I- &#. met kruiderijen behan-

delde en vervolgens gedroogde lapjes

vleesch, die geroosterd of gebraden als

toespijs bij de rijst worden gegeten. —

«.7i^ij}^iji\ dengdeng maken, van vleesch

dengdeng maken. — II. ^^^ maar

volg. somm. ong. zva. <u m wy> geiijk af.

—

Knna}i ^z5is een stuk hout of een bamboe
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aan een zij, bv. met de bedog gelijkmaken,

gelijkkappen , zoodat zoo'n uiteinde m

(ui(hfn/i\ vlak is.

(Ul 2 fcfl \ SB . bak gemaakt van hout of

bamboe en met behulp van een draagstok

gedragen. Men transporteert er allerlei

dingen in. Een dergelijJce bak, maar deze

wordt veelal hiasnaa>?aji\ genoemd, is bepaald

van lioub en heeft een deksel; men gelruiht

dien als bergplaats voor allerlei binnen '«? huis.

<ui (U) arn arm \ zie ^^ \ 1L.

(tf) 2 n^ (KYI ft
v SB. zijn met een stuk er uit

of er af ; zijn met een splinter er uit of

er af.

(UJ (CI \\ cm ah an \ Zie f^^w

(LJJ (d\ zie (imwiw

fn (IJ}
(TJ

(CI \\ — xnvj(Lzivfm\ >S. oti-tj^n en

Kn<ui£it\ oolc «^Sin P. xna^a^\ B. hooren,

te hooren krijgen; luisteren naar iemand

of iets; aanhooren; vernemen.— cxn^djU

P. (van zich zelf tot een meerdere of oudere)

gehoord, vernomen, — xntnihiqan^xma^s

hooren zeggen, hooren vertellen. — o

^ah^^nz^s S. o^Sr^^N en raww

tfi}t Mjl\ P- Knahtej&iayi^ B. iemand of iets

aanhooren; naar iets luisteren; toeluis-

teren. — nrid^mahrnamiLViao^s S. cKnrrnnJio

(hn/fs P. hetgeen ik gehoord heb, hetgeen

werd verstaan door mij bv. was dat MijnJteer

/ 7 no * Q o
beval enz.— omtuJiinui arn ^ (n(U) in <tn t^n i tint (hicki \

het -was niet te onderscheiden hetgeen

men hoorde, door het veelsoortig rumoer.

(tJ) (C)'(K1 ff\ SB. gemakkelijk, makkelijk,

ligt, zonder zich behoeven in te spannen,

zonder dat het inspanning kost.

(U) 2 (CI 2 (Ml/j\ SB. vreemde, geen familie,

anderen, ander menschen; volstrekt geen

familie zijn van (*™j iemand.— avium ah*

St ihtji ^ anderen ; vreemden {geen familie).—

Si 2 tfci 2 <n (hn (te: 2 \ S. aJti xn g (tn ^inm \ B. alles,

met uitzondering van vleesc7i, wat bij de rijst

wordt gegeten, bep. ook de lalab.

(VJ) en (CI (Ktl n\ SB. met een schreeuw of

gil uitbarsten in huilen of schreijen. —

(m(uifn(d!hniji\ hard schreeuwen, gillend

schreeuwen, het uitgillen. — (uasn&najt

(nicuhnyis of a^n oji tut rn ccitrni \ mvdsv. — £n<w>

<n*7i(Kutnaji.irn/i\ aanhoudend of herhaalde-

lijk. odJi^o^w — Verg. bij tn^masn/fw

(Ui (CI asn fi\ zie ^'^ en luiojiw

(Uf CC1QJ) ff\ SB. kreupelboschje, groep strui-

ken, struikgewas.
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OJ) CEl 2 \\ — znaji(£i2\ SB. voor zich uitstaren,

regt voor zich uitkijken, van een hert, koe,

luffel enz. — Van menschen zva. xnajiaJitw

Verg. (ui(njcmi(Kri/i\\ — xnahaziitfngim/i^ een

hanon rigten, pointeren.

(I£\9\ zva. <Ls»«^{\ zie dat big G-smo^w"?

/"
(l£?2 9(l£\2\\ — xna^t^2\ SB. lang uit neer-

liggen, uitgestrekt neerliggen, ah een doode

of zooals ie

Verg. xn^:diru2aji2\ en xnax f mi (HYijiw

(l£\ (§ ^&(lSY)fl\ SB. een peulvrucht, behoorehde

tot het Jcatjang geslackt {Hasskarl: Psopho-

carpus tetragonolobus). — a^G-s*rcw?^^«sn^\

is een varieteit (Psophocarpus longe peduncu-

latus).

(^2§^W — tHTjiiG&iy zva. xnd^tm.z\ of

(HI 2 0J)2 \\

a& am asn n w — mn^^^ &#• *^* van het

vuur nemen; ooh lets dat men er ingelegd

had om te braden, te branden of tepoffen, uit

de heete asch of uit het vuur nemen ; lets

wat men daar opzettelijh keeft ingelegd, bijv.

een fuiJc, uit het water halen, eenfuikoj)-

halen; iets dat men in de lucht gelegd, gezet

of gehangen heeft, weer binnen, in- of in.

huis halen; fig. zich of een ander hetzij

door woorden hetzij door daden uit den

brand helpen, ergens uitredden, uithel-

pen; eindelijk poet. cmn(cm asn/^y voor: in het

gezigt doen komen, zigtbaar doen worden.

d& (EYI (HJI n \ zva. (iJiimw

0£? (C) 9\ SB. maar ooh wel eens en bep. in het

Tjiandjoersche het Jav. Jeramawoord (t>nxSi^\

alsB.ver, ver verwijderd ^mg^\ mvdsv.);

voorts afstand, verte.— (kh»®»m»^^ geen

permissie hebben of krijgen om zich te

verwijderen. — xna^ip^Mmim^^ iemand of

iets verwijderen, verwijderd houden, op

een afstand brengen of houden. — <w«^

apz(uncHyi\ afstand, verte, verre afstand.

—

ajiae:ap^\ ver of verwijderd van iemand;

van elkaar verwijderd. — aSu^op^anx en asn

nnus(ip{\ van verre.

OS? CO) 2 \ SB. rijkelijk vloeijen, van het sap

van den kawoeng, van ,
bloed, van het zog bij

vrouioen envande melkbij melkgevendedieren.

(y)0£? ^\ SB. benaming van het teeken voor de

i Bank, voor de kesra, in Soendasch geschreven
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met de Arab, letter, — <iS^«^^\ voorzien

van de djeer.

&K OTI (W \ SB. gember. Zingiber officinale.

a

Q& OSn OJl fl \ SB. een klein soort a^d^fBi-na^nw

0£?(un <*mn \ SB. verstoord, boos, geergerd;

met toorn vervuld worden, geergerd wor-

den, van iemands hart of gemoed.

<^Q^^ SB. geest, genius (Ar. (^^.Y

—

Men onderscheidt de djins in e&iKijjxrnaji(Enji\

en usoocLn\ tot de laatsten behooren o. a. de
(hi,

a£<>oj(cniajf(isn/i\ (Verg. ^(m/jfcn (wri bij Wjl

(uw\ zoomede de am ?t??&j)^ en de (nitrntrvus

de laatste steelt gaarne de kinderen, die na zons-

ondergang buiten bleven. Be «^*o^<un^^ N

huizen veelal in de mosJceen. Verg. aS ma ^nm/jw

0£?(H1\ SB. Junij.

&£\ 2 (HI 9 \ SB. benaming van den kawoeng-

boom, die voor het eerst wordt afgetapt;

maar in het Buitenzorgsche: (de het eerst

uitgekomen 4«?m|\ aan een kawoeng.

Rg.) Verg. <mwn(ruji\\

Q
OK (HI 9 \ SB. overspel, ontucht ; overspel

plegen; ontucht plegen (Ar. \-S))-

—

dn& on % ctfn 2 qoji \ van den man of de vrouw:

overspel plegen . — Be wederhelft, die de

is, (i(Ji(U(ie:(m^(ffnda<yj\\ Verg. (E^^niiaan^w

Q& (HI (HI ft \ zva. *ji<W(U)ji>\

&K(H1\ ook (tip(v)\ o. a. op Bandoeng. K.) de

onder den Mai. naam nahar wangi" meer

belcende fijne welriekende wortelen, waarvan

sommige voorwerpen worden gemaaht en die

oolc tusschen Meeren worden gelegd om ze een

aangenamen geur te geven of voor ongedierte,

zooals bijv. kakkerlakken te bewaren (Andra-

pogon muricatus).

OK (HI *>? \ SB. d^chn^iamfq(U}\ benaming voor

het tijdsverloop van af het eerste hanen-

gekraai, omstreeks twee uur 's' nachts, tot

circa vier uur in den ochtend. — okwR

oji2 am a<ri^\ als voren van af dat laatstge-

noemde tijdstip tot het begitmen licht

te worden.— Met d&w$i\ gebezigd, bv. in

antwoord op de vraag „hoe laat zijt gij ver-

trokken" wordt beteekend een tijdstip tusschen

circa drie uur '$ nachts en circa half zes in

den ochtend.

06? (HI (1ST) n \ SB. wijlen, overleden. Mis-

schien hetAr. &Xs± het paradijs, net verblijf

der gezaligden. — (feaoasns wijlen de, de

overleden; zaliger.

0£?(Hl(H}/j\ SB. komijn, komijnzaad.

d£\ (HI \ SB. benaming voor een kippekui-
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<nj>ji\

0£?2

ken, dat achterlijk is in het vee>en krij-

gen. Rg. X.

f(K12 0Sn/J\ SB. lokvogel; ook fig.

0£\ (HI (HYJ fl \ zie c&tcrnw

OK (HI arm n \\ — aafizMtoajis SB. stil zitten

ergens; stil blijven zitten, bv. in plaats

van zich te verroijderen.— Verg . ananwi^

•C?n
0&Z aa \\ — a7i(iK<i£\ SB. bliiven staan, staan

met voorovergebogen hoofd, zooals men

wel doet, over lets denkende.

0£\(H1\ SB. de bloemknop van de wtipw —

<iK(iKfth\ zva. M(im(Lm.<u)i(ijn(HTji\ maar volg.

Rg. the heart (anatomically), bij welke be-

teekenis K. aanteekent: enkel van beesten.—

Jav. ^^ volg. Gericke: ook de nieren.

Q Q'
&£\ (HI &J1 fl \ SB . zva. <EJi9(bsi<naj^\ ook zva. -hm\

soort. Voorts (&(kioji\ de verlangde per-

soon, de persoon in kwestie; en kunstterm

voor het meisje, met betrekking tot of in

een huwelijksaanzoek ; maar ook het (de)

oorspronkelijke, bv. het oorspronkelijke

(woord), de oorspronkelijke (taal). — m<&

(moj)ji\ van denzelfden oorsprong. (Ar.

^yxXj^. djins, Lat. genus . — Jav . Wdbk
.

)

C/
<K?(n(H)(U)\ Soil. SB. jenever.

Q
<t*t (Hi (U) nri \ January

.

ari a& (,(H) arm n \ Roll, generaal.— «o<*k(<*p

OK "
mjicpasnj^\ admiraal.

(Hi arm fj \\— <o&i& rvys SB. een dikte

vertoonen, gezegd van een overigens genezen

lichaamsdeel, waar een kogel indrong en in

bleef zitten; ook (met wratten zijn, bv. van

de hand. K.).

06?(n(Hl arm \ SB. venster (Port, janella).

&& (HI (Efl n \ ong. — ^a&^^^N oppassers,

ondergeschikt aan den cipier bij een

gevangenis. — Verg. w k* t&lm tap,

OK 2 (HI 2 (El fj \ m het Buitenzorgsche (%.)>

en M(bijKmarh2\ in de Preanger: het leger

of nest van het wilde varken, waarin

het jongen werpt.

Q& (HI (L7) (1ST)
f/\

zva. <§-s*ft*<»^p (Ar. Ac\l 1^

djandbat, onreinheid door bijslaap ofzaad-

vloeijing, die verhindert het gebed te doen.—

Jav. Wdbk.)

d& (HI \ zie (ui (uw asnj\\ — <&r tHinn im/l\ zie <wn

cmji^ — <&^(>hah)2tMji\ B. (als S. kan men

(Hpi(Wi2(HTjj\ bezigeri), iemand aanstelleh, ver-

heffen bv. tot distriktshoofd; iemand den

titel verleenen bv. van ^nnmw — aKkiah-n

<ik\ VOrst zijn. — 6^Aa7najtmjnxnMa^.iEJin\

ZVa . G-iAlTtt <WI (CY (Et/I \\
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OB: QJ] \ SB. te hoog, onbehoorlijk hoog, van

een huis of derg. ooh van een. asmiuiw— am

<^«wp haarwrong, die boven op het

hoofd zit, in plaats van achter tegen het

Jioofd. — (3)cfn(nj<iK(yji\ het haar zoo opge-

maakt hebbeo, dat de haarwrong zich

bevindt op de kruin van het hoofd; zich

in dier voege het haar opmaken.

OK 2 <*# 2 \ SB. spichtig staan, regtop staan,

van pare. Verg. asf^^aru^w — Voorts stijf,

niet te buigen, van een lid of lichaams-

deel; en regt uitgestoken, van iemands beenen,

terwijl hij te paard zit.— «^-n?0j>?\ mvdsv.

^ N ong. — (3^«^x SB. vloeibaar, opgelost,

gesmolten; waterig, dun door te groote

toevoeging van de vloeistof waarmee men het

aanmengt of waarin men het kookt.

0£Z 2 \ toeroep, maar zeer 'plat, om iemand te

gelasten wegtegaan of heentegaan: ga heen!

scheer je weg! — Verg. «£™^ en ™*^\\

<t£^T7\ SB. els.

0^m\\ — a^^^^N SB. spaak, spaken van

een wiel.

0& eH 2 \ Bantamsch voor <rij-n^ dorpshoofd.—

Bg. K.

«5 <T?2\ SB. diep; binnen, binnen in, in-

wendig; en van pare zva. mttxnw — <w»«^

Tin binnen in, in.

—

(xn(teni2\ naar bin-

nen. — miktum; S. oj) an.(cnasn \ B. in,

binnen. Bv. (KJi(^(cr}asnaJiaji^(iP:(t<i\ of wel

cut i^i^S) asn cuncHiji 1878.— aJi<uz*r}t<Hiam<&i\

op de aarde. — aji\a^i\ zva. <M«^'m*o\\

—

(St Q-yi 2(3^2 aafl\ of asi><tJnhznii6^Afa
;
nji\ van

binnen tegen, bv. den buiten wand of de

muur van een kamer

.

- «^T)?(h7? tasn \ zva. Cl^

TiiMffmiw zie bij (hficnmiw— onccri asnjf\ ook,

o. a. op Tjiandjoer, M^g^g^N genoemd,

het eigenlijke woonhuis van den regent.

ap^hQni2\ s. ^^^oia^x B. het binnen

de lebet bedienend personeel, uitsluitend

vrouwen, als de regent er selirs opnahoudt.

Verg. a^«^(^n?\\

«^ 07 2 \ SB. springen en dansen, een vaart

nemen, van een paard dat men aan een touw

heeft; ook rennen, voortrennen van een

buffel, die door het een of ander werd ver-

SChrikt. — (LnS:ni2(tfn2Chnji\ of <*m "^ 9 <w n ? (tnj\ \

een paard aan een touw of aan de longe

laten dansen en springen, laten loopen.

0£?ni\ I. SB. hoek, bv. van een huis, ook de

hoek van het oog. — 11. maar zoo in zamen-

stelling: iemand ervaren in lets, iemand die
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gaat over of bet toezigt heeft op iets

;

iemand die iets als zijn werk dpet. Zoo

bv. aprTTj<trr?0j?\ tolk. — ae:nriamaaiz\ buisbe-

waarder.— af^ftsr><n^^\ schrijver, klerk,

secretaris.- t^nr\9Ji(EJi^jiancui(n/ij^\ bofmeester,

bottelier op een schip. — III. o«^\ S.

annuls en oo> B. bevallen, baren, een

kind of kinderen baren; SB van een dier:

jongen werpen, jongen. — <cia*jTjtfn*^\

a O O
S. Q(unrQgtmjf\ (Pass. (8*(ui(i^<nJn<Mfl

(HI

a O o
(wkvhwi trui g

(hQj

ook

ammn

1"!

??*otfV P. xngaJidobiitMjis en <&

(hQkhtjIx B. ter wereld brengen; SB. van

een dier: werpen.

i nn \ SB. de van den nokbalk naar een

hoek van bet buis scbuins afloopende balk.

(l£\2Q1 <rYl\ SB. niet naar bebooren, niet

zooals bet voegt of betaamt.

O&n^os SB. in bet wild loopen, in bet

wild loopende, van buffets of rundvee. als

men de dieren
f

s avonds niet naar huis haalt,

maar ze soms maanden long vrij in Jtet

boscJi of op de velden laat rondzwerven. —

(m(i&ni{(Krii(hnji\ een dier, zooals een buffel of

rund, in bet wild laten loopen. II. —

^

oi{\\ (Knd^ni^nri^ifisti^p zva . (tm(3-M(M

am ~i <n an ^fktisr) <kt/7\\

O Od^^PW — &<Q-%t\ SB. kleinzeerig; laf-

bartig.

(l^^OPN zie usKptw

(l&ni (HI fl\
lav. paard. a^nn^aa^(Hr^\ ook

(cntnjj(EJt2(ri!yqn!tsr^\ SB. grijs, van een paard

ook van een stof.

(l£\
cyi 2 &J) 2 \ zie axdojuw

Q£\ ni (KYI n \ naam van een boompje, waarvan

eenige soorten ; sommige worden in zoogenaamde

levende pager s aangeplant.- Zie ook tHntnjKKnw

fl£T rn (KYJ/j\ naam van een boom en van zijn

vrucJit. De talrijke soorten djeroek worden

met verschillende namen onderscheiden ; de

citroen en de sinaasappel behooren tot het-

zelfde vruchtengeslacht . — Soorten van

O .. O a a O a O

(kyijjG^ (tn frJi!) \ (t^nrinrn^jKnaji^ enz.

a& nr} (KYJ
fj
\ naam van een boom, Dicalyt tine-

torius ; de bast wordt tot (rood) verven ge-

bezigd. Bg.

a& ni (isr)
fj

\\ — xmQ^)asnji\ SB. luidkeels

schreeuwen, bet uitgillen, bet uitscbreeu-

Wen. <SHaeziwri9sn^\ mvdsv. (van velen).

$: (Ul asn n\ SB. strik. — Verg. g.2it)<m>j\

<yi&(Knji\ ni(n(Vi\ vmw\ en (Ufriicmjiw —

»o7,iRo^n in een fctrik geraakt, verstrikt.
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&& T? QUI \ naam van een eeMoornsoort, K.

kapen.

aefyia&s SB. de ringvinger.

0£? nrj ae? (HI \ SB. booswicht, schurk, snood-

aard, dief (Skr. doerdjana).

OK ni (UUI (Hi
fj\

SB. de plaats waar men de

vuilnis dagelijks wegwerpt, de vuilnishoop.

0£? nri (Efl n \ SB. naaldj ook de naald van een

as, en wijzer van een uurwerk. -— a^m

'n^Jl kunstterm, die gebezigd wordt van de

pare op de kweekbeddingr

, als ze reeds te hoog

is om er ajtSinm\ van te kunnen bezigen.

Q
aeznr) (E/i\ I. SB. stoppel, rijststoppels, zoo

als die na het snijden op het veld bli/jvsn

staan. — 11. SB. eel, cellen, in de nangka-

vrucht, waarin de ^J) 1**^^^ zitten.

Q£? nj (EH asn n \\ — o<^Tj/»t«sr^N SB. stop-

pen, lets zooals een hous stoppen. Rg. K.

a^nr) G&?\ SB. ver weg, ver van huis,

o
van <Hinccn\ xp(wiiHin\ enz.

Q
0£? *>? am /I \ SB. geest, elf, berggeest, ka-

boutermannetje ; nix, vloed-o/watergeest,

die somtijds de gedaante van een mensch, ook

wel van een dier aanneemt. — ajnlmzintHiaM

&nop rr>(m~m(Hii(H7i<iJtga3.2\ spreekw. ik behoef

niet verder te zoeken; ik ben zeker van

mijn zaak.

*>) cm (Hi n \ SB. heer, meester, gebieder;

meesteres, gebiedster. — ^tmM^/Sw

i^N de meester. — a£^cmo^xm((kj}\ de

meesteres. En als een geringe of iemand, die

ver beneden stoat in rang spreekt van een

inlandsch ambtenaar, dan voegt hij a^-n cm ann v

voor diens ambtstitel.— Zoo bv. (&j"n cm (panaris

aer-ncmim^ji(Si^\ enz. — maar van of tot den

regent bezigt men a^-ncmartjis niet.— azjoKTi

amon/js bij iemand dienen, in dienst zijn. —

<8iM?nicm(hn/i\ den (de) djoeragan in alles

en altijd (tot overdrijting toe) voor op stel-

len, het zwaarst bij zich doen wegen ; ook

dadelijk alles gaan aanbrengen, dadelijk

gaan klagen bij den (de) djoeragan. —

(eji (uzni cm <mj^\ iemand beschouwen, behan-

delen als djoeragan.

&& <T} \ SB. net om vogels te vangen. — Het

heeft in vorm veel van een (namrini^w

fl£J
c>7 \ SB. ravijn, afgrond, diepte , kloof.

«/

ft^OTjW — (n«^ii\ /. zie asnnsnqw — II.

(annK'-ns iemand, die gaat trouwen, bij-

springen met kleeren, geld of wat ook, voor

de inrigting van zijn huishouden, Rg. K.)
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07 a& 0/J
*>? \\ — xntrf i^frj-r) \ SB. pare uifeprei-

den (»a^ losmahen van ieder bos); ooh hoffij-

vruchten, bv. op een tampir, uitspreiden

om ze te doen droog worden. — Verg.

ok nrj (d <*J) \ kalmus, lieswortel.

Q& (KYIf)\ en (3^a«^<n?^\ ong. — tnin^itrnji\ SB.

iemand uitnoodigen tot iets; oolc iemand

uitnoodigen, vragen om mee te gaan, iets

mee te doen of te gaan doen, en in dezen

zin Tcan men van een meerdere of aanzienlijhe

sprehende ^DJj<jf>
)

!U
^Jl^ bezigen als B,— eindelijk

iemand dagen ten strijde.— aafx*aj«?|\ voor

hetz. ooh mvdsv. velen uitnoodigen enz. —

ajixP(i^(Knjj\ uitnoodiging.

<&\ 2 (KYI n \ SB. zadelkussen van een inlandsch

zadel.

rt^ (KYI &&)/) \ SB. de zuivering van goederen

(Ar. $bj\ en meer bep. de belasting, t. w.

Vio van net produkt, die ten behoeve van

de geestelijkheid en geestelijke doeleinden

wordt opgebragt van het rijstgewas. —

Zie ooh mm (cnjjw — Vourts wordt o.a.nog

wel djahat betaald van de hinderen die men heeft^

als dat getal zeer groot is, en wel door een

of twee aan een priester tot volgeling of te

staan. a^iKnasna^a^s fig, loutermg, nam*

door beproevingen of smart; en gezegd ver-

hlarenderwijze zva. oSrosn^w — KnMs<xnasn(HTji\

van iets of van zijn hinderen djakat betalen.

fflsroo? OSY) n\ SB. gras; ooh onkruid.

0£\ (KYI ^k\ SB. inlandsch officier van justitie,

fiscaal. — a& tun -tA.(&n (*j) \ soms met ci^o<n^k

6^crrts als B. Hoofddjaksa.

o
&& (KYI *&k\ volg. K. een varieteit van pandanus

en wel die, welke door Rg. met pandan pudah

(volg. K. hortweg (ui(i^n^nji\ en zoo ooh op Soe-

medang) Pandanus moschatus, wordt bedoeld.—

Maar op Soemedang zijn m^ trn/f \ en^w-^^

niet twee benamingen voor dezelfde soort

pandanus.

(l£\ 2 (KY) 2 (KYI fl \ onb. in de Preanger ; in het

Buitenzorgsche : de pangkeng, waarin men

de rijst bergt. Rg. K.

a& (KYI \ SB. schuitje, boot. — De vlotten, die

men aan overvaarten gebruiht, zijn zamenge-

steld uit aan elhaar verbonden djoehoengs,

waarop eenige bamboezen in de dwarste gelegd

zijn, en daarop een van bamboe gevlock-

ten mat. — aji(EJi^j)^(mj\ zie oji^i^w

Of^OSY) ff\ SB. redewoord, in het Hollandsch

niet terugtegeven, voor ^T}*^ S. (ww\ B.
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afstijgen, afkomen, bv. van een boom of van

een paard; buiten, naar buiten (uit het huis)

komen \ enz. — »^«K-«5r^\ zva. ojniKam/f^

0£? OSY) \ I. naam van een boom, den djati-foo^,

Tectona grandis, vermaard om de voortreffe-

Ujkheid van zijn Jiout. Door ze met djatiblaren

te wrijven, Jean men vele houtsoorten rood

Meuren. Men doet ziilJcs dikwijls metnieuw-

gemaaJcte meubelen, waarna ze worden gepo-

Utoerd. — II. cm *& tun (ha \ zva. Me^MM\i

(Shr. djdti, geboorte, geslacht, soort ; Jav.

ok(£>\ •wezentlijk, wat bet eigenlijke wezen

is van iemand of lets) .

OK OS7J (HYJ \ SB. rustig, ongestoord, op zijn

gemak, niet gejaagd. In het Buitenzorgsche

schijnt het woord ooh nog gebezigd te worden

in den zin van het Jav . ax nsn (tw\of^(m^^^

minzaam, innemend: door de uitdrukking

van bet gelaat, door zijn spreken en

manieren, als beivijs en uitdrukking van

beminnelvjke zielshoedanigheden.

(l£? OSY) rn (KYJ \ een naam in het Buitenzorgsche

voor de gandaria. Bg. K.— Zie ^j^V 1If

a£ OSY) 2 RSY)
f)
\ SB. in het Hollandsch niet

terugtegeven redewoord voor £}&9rnji* Voorts

ah het gebezigd wordt met betrekking tot

tyat(Hi2(Kriji\ is het zva. (Lmab(K7iji\ uit alle

magt. '•

OK asn (hJI
fj

\ zamentrekking met verkorting van

(*m&\ en rr)amoJijf\ of wnaswak^p — cct

(n.iwM£!^(M(&(isn(M/l^ vechten een tegen

bonderd.

(l£\OSY)2\ zamentrekking met verkorting van

iuri(& en &&m z ash 2 \ of (una& en <&it<isht\ zamen

deelen, deelen, en wel met den eigenaar van

het visch of jagttuig, hetgeen men met behulp

van dat tuig, te leen gevraagd en gekregen,

ving of schoot.

(l£?(Mft\ Holl. SB. jas.

0£\ 0v? tU}/f \ Ar. <>ua**. licbaam. — «^^^^

rLi\ (iKOJt(Ui)(C)(nj}\ <3^A(ui<KnaJi(wr<c)<nn\ 00k wel

(kez'aji^(fxji\ of aj)(j$(rui\ beleefd voornaamwoord

van den eerstenpersoon, datgebruikt wordt door

gelijken, bv. door twee wadanas over en weer,

maar ook wel door een zoon tot zijn vader.

a&(M (EJ) n\ Ar. >juOh. licbaam. — S:c8i<v>ji

6_y»ru7?\ en verkort: (8i<EJin<h^ikazn\ zeer nederig

voornaamwoord van den eersten persoon; het

wordt gebezigd sprekende tot den regent,

voorts wordt het door den M?e^ en ook wel

door den twi-nq gehruikt tot den <w)o«^

of (ixaatmw — <&(&m$ii\ en verkort ^"^ s
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insgelijks een zoom. v. d. e. pers. en minder

nederig als akM&yiG^Atipiw Het wordt ge-

bruikt a. a. door den <mi<ea$\ sprekende tot

zijn <nji
<-n^\ en door laatstgenoemden tot zijn

»o) ceji asn
/j

\ of aj)in(Hi\i — Voorts wordt us

(£i£i-r)\ ooh wd qebezigd door kinderen spre-

kende tot liun vader; enz.

(I£? (LJ) \ SB. Javaansch; Java, in den zin van:

het gedeelte [beoosten de Preanger) van het

eiland Java, waar het Soendasch niet de

volkstaal is; de Javaansche landen. —

(vp
rrii^fu)\ Javaan. — m«.ju?,'k.'w\ of mw

at;uj)\ het eiland Java.

Q
(UK (U) \ en mi it~ O) \ zie <^c vm w

a
(l£\ (U) \ SB. ziel, (Skr. djiwa), maar slechts

in den zin waarin het woord in bevolkings-

staten of derg . wordt gebruikt , of toel als

men bv. zegt: het dorp telt 300 zielen.

T^erg . tyn/j rut w

d£\ Ofj (U) \ SB. kam van een haan of hen; ook

de losse lapellen van een (irtii&jiisnrymw — «^-

(^!uii%(unihn(uiji\ lei, lellen.— Zie ook wmiS

(ruff \ en rut rFi w — ok tn ,m ttmiasni amji \ de ha-

nekam, een plant. Celosia Christata.

<&\ 01 (U) asn /) \\ — a&^ua^ SB. iets in

heele kleine stukjes scheuren, zooals men

bv. wel doet met een brief\ waarvan men

de lezing onloenlijk toil maken.

0£? (U) OSY) /l \ SB. mismoedig, ter neer ge-

stagen, moedeloos, van hart of gemoed.

a
(l£\ (U) OTU) fj \\ — (a<iK tviru/j\ SB. iemand met

een vinger een tikje geven, aanstooten;

ook aftrekken, voor trekken aan den trekker

aan een geweer of pidool. Verg . amncv»

<ru/iw — (i&(is:(8)trviji\ trekker aan een schiet-

gttoeer .

(l£\ OTj (U) (ITU)
fj

\\ — xnaez^njin^^ SB. iemand

of in iets knijpen en krabben, in een hand-

beioeging vcreenigd. K.

0£
t̂

(IJ) ar\J) fj \\ — Knagz<uitnjiji\ S. <C7,trr?ff#\ P
fj

<Ul o ^ " 'O

en B. en xnaji^^numj^s B. iets verkoopen,

van de hand zetten.— KnoK-wrutm^

(b'ij herh.).~ «e:<uirt»g;rSi\ handel !rijven. —

^om?M|> om te verkoopen; bestemd

VOOr den Verkoop. — an-isntaKOia^tvurvi^

de verkooper, de persoon, belast met den

verkoop van een artikel.— (nniun^^ruiji

c-.asniKn(M(qasn%\ wil je dat paard verkoq-

pen? Is dat paard te koop?

(l£\ (U) (tm fj\ S. wtrLidihn,^ B. antwoord, het

antwoorden (Ar. (^j\&^\> — (vna^cuix-nyis

S. <ci<v)<rLi2<Mji\ B. antwoorden, repliceeren.
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OR (ft (U)\i <M<uz'ri<u}\ zva. <mtiK<viw

OfrOJiW — n&x £B. iefo uit de handen

rukken, wegrukken, met een ruk weg-

nemen.

0^2(nJt[l\ SB. uitkomen, teregtkomen, ko-

men ergens; gevolgd door ajtani\ is het een

in het Hollandsch niet terugtegeven redewoord.

Verg. o^w^- ^™?<rwyp of «^ ff™'

<njys aanhoudend komen, voortdurend ko-

men aanzetten, niet stilstaan, bv. van gasten.

0£? (TUl \ SB. een soort vischnet, een werpnet.

(Skr. djdla, net). Verg. «£m*^\\ — ****

<ru^ ook wel MiM«rm> lage omheining van
CaJ

in den grond gestoken, elkaar kruisende

bamboelatjes, zooals men wel maaht om een

bloembed. — «m^ae:inji\ zoo'n pager aan-

brengen ergens. — aezruia^aui\ een soort

franje, tot palisir. -

a^aut\ Kw. man, van het mannelijk ge-

slacht, mannelijk. — *nj.w>*^N hengst.

—

^ancuscnjiQvi<nJi<>ciJl\zie (Lntviw— ax a& iru>

2

(htjj <.

of {<tK<wi2.moo/i\ K.) de reep bamboe van

een welit, waar de 6-2*^? omgewonden

wordt.—Zw oolc ^ (^*s^2A en g^g^-^*^*

alarms of o^i^a^N Roll. Julij.

ae:^ortA\ ooh fa^truajuaajis K.) SB. draag-

stoel, draagkoets (Skr. doli, draagkoets.

Prof. Kern. Jav. JVdbk.)— Verg. (usm^kkiw

<i£T cnJl (HI
f)\

SB. weg, pad; weg, waarlangs

men in of uitgaat; fig. weg, middel, door

middel van, aanleiding, ter oorzake of

naar aanleiding van.— <ik <nji turcmji\ de weg

of het middel van iets; door middel van,

naar aanleiding van. — m (^rm an <rm anjf\

heel den weg langs. — <&^rui!Ki(mji\ iemand

voorgaan, aan den gang of op weg hel-

pen; het ijs breken. — Kna^iruintimjis een

rijtuig als koetsier sturen, besturen; geld

omzetten. — (u^(nj>(hn?an/i\ weg, waar-

langs iemand {een bep. persoon) of iets (een

bep. zaaJc) moet of zal komen; weg be-

stemd voor of ten behoeve van iets; weg,

middel om iets te doen, te bewerken of

gedaan te krijgen, ergens binnen te komen;

enz.— a^tnjnHTHttsn^\ over land gaan. — *&

<rui(M(iJi
r
riasnjl\ Jietz.— «^ aru cm ip am/j \ over zee

gaan.— a& <rui
f(&

nr
}i

!lsri t i6u \ de weg liep door

het bosch.

tfft cnJl (HI p \ SB. het vuil, dat zich verzamelt

op den standaard U^Aa^amjU van een

palita.

0£? ax/l (HI \ SB. van middelbare grootte en
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dikte fiikchii<mgasni^]j en met een dun

midden.

as
a&arui\ SB. ontstemd, valsch, van de wijs,

van den slag af ; ook mis, fout, verkeerd.

70£? en (YU1 ,\ naam van een rivierviscJije Colitis

Hasseltii. Rg.

(l£\ 2 orvt 2 \\ — (dn^?rLi?\ S. lang uit neerlig-

gen, neerliggen, van een mensch, ook SB.

van een diet zooals een slang, voorts van een

balk en derg.

0£? (TVi <T7 (HI /) \ Jav. maar in brieven gebrui-

kelijk: (aanleiding, middel of gelegenheid

tot lets om lets te bewerken of te bekomen.—

Jav. Wdbk.).

(l& (ITUI (Kn f)\ naam van een vogelsoort die ook

(n(Knni(Hrij wordt genoemd; voorts SB. van

een kip: zwart gevederd op de borst en wit

aan de punten van de vleugels.— asntuiMn^

rw(K7^/j\ het kruisje dat iemand, die niet

kan schrijven, zet in plaats van zijn hand-

teekening. — wcu ikv crvi»^\ zoo'n kruisje

zetten. Verg. ooji^w

d& aru] (ten fj \\ — ^^^^^ SB. bedelen. —

Be persoon, bij wien wordt gebedeld: tut^ne:

d^CYVj
^ (KY) n \ I. a^^"^*™^ naam van een

(l£? (rui (HD2 P \\— t£n(iK(rEioaw$\ SB. struikelen.

soort gras. — II. [^"H 9™/! *** ^ Buiten-

zorgsche zva. aqjj2<rt,'i2'^rnjj^ Rg. K.)

(l& 2 (KYI [) \ SB. er uitspatten, bv. van den inkt

uit den inktkoker, die met kracht wordt neer-

gezet; voorts plompen, vallen, springen in

het water, van een visch, uit de hand van

den visscJier . — <c?fi^?*o7^N springen, een

sprong nemen, van een kikvorsch.

0£? 2 (tnj) 2 (KYI ft \\ Voor cSiuszorvizwnjis zie bij

(hJI i rut 2 (Kll »\\

r
(l£\ ami (CiSYI \ naam van een boom. Bezelfde

als de (jaliti, Wrightia pubescent. Rg.) ?

(l£\ CYU) 2 (dJ) MY) ff \\ — xn(^(wi2{M
>
(honji\ zie

bij (l&2[auiMT^iJ\\

(l£\ 2 (YU) 2 (U) 2 W — <xnnKt<njit<uit\ S. zva.

xn(m£n\ van een mensch. en van een dier zooals

een paard, buffd, rund enz. zva. «n<ix2<njiz\\

(l£\ (YL/i (U) fl\ SB. band van een boek, boekdeel

(Jr. jJ.^ djild).

(l£\ 2 OTI (YU) (Ul \ zva . <tfH *] ofrw *

0£? (YUi fcJJ nr) \ (JaV.(iKtrh<}(inni\ Kw. ZVa. vfiEJtam\

en Snrnw — Skr. djaladara, een wolk, eig.

CJ(j

waterhouder. —Jav. Wdbk.) — ^m^

(njicunnis zie bij amasnw

a&
S

11 s SB. geregen, met den rijgsteek
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genaaid. — (n^«|(^\ rijgen, met den

rijgsteek naaijen, iets rijgen, om het ver-

volgens te naaijen.

Q& OTLfl 2 OTU)
f}\ en ae:<njittnjij^\ zie a^truj^^

(l£\ 031 (E/J \ <8<vi(&i\ of og«vi\ SB. mensch, per-

soon, iemand; 00k als een afkorting van

aK(tt(Eji{h^rqni{KYi(nJi\ voor een dief \ bv. als men

zegt : asn &A nsn ieji % cci aji ok aziizj} an (U)oj)\\ V 00YZ8

als uitroep: dieven! een dief ! (Skr. djanma,

geboorte).— ^^n^T^N en (t^rvi <m(zi\ mvdsv.—

OK(izi(&i(3-&i(ri(iDionaj}\ een "VTOUW. (iKcrL')(3jdk(hnJI\

of (iK<m(&i(3^A(KTji\ menschelijke -schepselen,

menschen.— ^^^2^?(Li*a^\ figuur, die de

gedaante heeft van een mensch, pop. —

aK<mm(Bi!ui>hcnji\ jig. een trekvogel. (i^t^rm

m(un(it:2(isn(uh\ hetz. (de stijlen van het Jiuis

zijn nog groen of liever het Jeomt er niet toe

dat zij verrotten, (uri(m4xncrii(wxrinri(KT)ji\ dan

is hij al lang weer weg). — «^ a^r^m^ tp % tm

a~n<ioicrryi\ een boersche of onbeschaafde

landbewoner, die niet weet hoe het be-

hoort, die niet af weet van de tatakrama.

{JTerkl. Met a^a^(EJi(i^(p^asna^(UlJiz^asu6^k<rn2

(l£T cm ft \ tn het Hollandsch met terug te geven

redewoord voor <wcaS\ worden, krijgen dele-

trekking van, aangesteld worden tot, of een dien

zin hebbend werkwoord ; 00k voor cmj](uiA2(mj^\

zetten, bouwen, of een dien zin hebbend werk-

woord. — cui^amji^ en ajiMzamjis van het

moment af dat. — Vtrg . ojiokhsu/jw —

aji^arnJnnrifuiJiQ^AZThs ZOolang ik leef.

O&Z cnjl am ft \ of dkonr^s zva. afjasn/jw

a& arm am
f)

\ SB. sluw en slecht, een schurk

of schelm zijn; schelmerij, listen en treken;

schurkestreken of schelmerij plegen.

(l& atX/l f CUD (UUI \ naam van een soort ringvor-

mige koekjes, en tvaarvan ketan het hoofd-

bestanddeel is.

cnj) \ naam van een vogel, een soort rhino-

cerosvogel (Buceros) volg. Rg. — maar volg.

den Reg. v. Tj. bep. de rhinocerosvogel, Mai.

enggang. De t-xnti? is volg . beiden een varieteit

van genoemde vogelsoort.

(l£? 2 aui \ SB. de langwerpige, van hout, goud

of zilver vervaardigde bak, waarin de

doosjes met verschillendeingredienten voor

de sirihpruim, 00k de sirihbladen zich

bevinden.

OK (CI (KYI \ zie $Kn\\

a& arui (Hn (Kn n\ SB. plat, onfatsoenlijk in

haar spreken, van een vrouw, 00k : een halve

T
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man zijn, meer man als vrouw zijn, als zich

afgevende met mannenwerk, bijv. met de jagt.

0£Z dZl (KYI \ klanknabootsend redewoord voor het

ct l)

tin asn xm 2 { \ van de (M) <rj rm (an z \ en van de

cm?(6)\\ — azi(i^ah(Kn\ zijn zooals met ok ah

ihth wordt afgebeeld, gezegd van het geluid

van een armij)\ terwijl die gestagen wordt.
6~-

OK or en co at< aricrri\ zva. (i^<uri<n\ en

aziaxah:hrh\ waar ket een groote mmnj>\ is.

0£Z (TU) (Cl 2 \ /. SB. terwijl men loopt, net

hoofd regts en links wenden, regts en links

kijken, zoodat men niet voor zijn voeten ziet;

ook: wild regts en links kijken, lijv. van

een paard. II. (maar niet in de Preanger :

zva. cm(mv K. (Eg. lieeft jaling''er^ active,

nimble.) Bv. &0 cm <n rui ? cm 2 cut (tin (ui oru ^jkuyi rui \

ax itu &>i 2 vi (hm rn cm q cim c— \\

d&Z (Ulft\ SB. redewoord voor ck^M^jwenwel

om het worden, het intreden daarvan te be-

teekenen.

(Lft (K1 ft\ Mai. Japan, Japansch. — mncuvi

£i(ui(hnji\ een Japansche kip, zekere hoender-

soort.— <u><ui<kwui (Hyi\ een soort gebak.— *o*

ah(iK(ui(Kijl\ een katjangsoort.

a
.<K\((U)2?\ Holl. jufvrouw. — m?w.k|o?^

de gouvernante, bij een familie.

&& 2 COJI CHY} ft \\ — (cioKziMttrnjis JS. op den

grond liggen; liggen ter aarde. — (wcuztnjit

(Mtyrn/i\ mvdsv.

a^[aj\asY)ft\ zva. ^W^w

(l£\ OTI (CU) OSY) ft \ klanknabootsendredewoordvoor

an(Hi\ zoomede voor slaan met een karwats-

met een ^^t^^n of derg.

0^ 2 (U) (KY) ft \\ — (Lm^2(ui(hrnji\ zva. (moK2{(ui

(xryw

0£? (Ul (KY) (Kl ft\ SB. vuile praat uitslaan,

een vuilbek zijn; rolgens sommigen slechts

van een vrouw. — Verg. am oji z *o? *™jl^

as? OJ1 (1ST) ft\ aziQ(£i(isriji\ SB. nijpen, knel-

len; fig. geld of goed afpersen, afkne-

Velen. Verg. (hfl/j (U t^njjw a^:ajiasnor)^\

maar zeldzaam in gebruik: nijptang.

OK a.ft (ISY) ft \ SB. vol, gelieel, van een dag of

een naclil . Verg. Mo^yw — c^icLmrr^cui

(8(Liasrtji\ den geheelen dag door.

OS? (Lft asr) \ SB. duif, tamme duif. Verg.

a£
>

KibH r
ri(hn/l\ en ^ nl (Hr

/l
{lsr

l
as
^JI^

(l£\ dJ) 2 (KY) ft V\ — Kn<fc<ui?<Kni\ SB. open, met

wonden ; ook van een deel van het lichaam^

bv. van den rag van iemand die gebrandmerkt

werd: een of eenige overigens nu geheelde

plaats of plaatsen hebben, die de sporen
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vertoonen dat daar vroeger de huid op-

enbarstte en verschroeide.

o
QG (Ul Ml (M fl \ wordt verklaard met mum

tfn?(vni?\ ook met (hH2 6-^KLvt(Knc~.rri\ schaam-

teloos, en met (tin 26 ^ilmihtimiliums geen

eerbiedige vrees, tegenover ouders, ouderm

of meerderen, kennen. Het woord wordt ook

ah scheldwoordgebezigd : misselijk o/schaam-

teloos individu ! ook tot een dier, bv. een

niet te regeeren of onwillig paard: canaille!

of derg.

0&(U)\ SB. gevolg, uitwerksel; is, zijn;

worden, slagen, gelukken, geschieden,

goed beslaan; ook uitkomen; uitvliegen

van oS^n-rp en de echtgenoot worden van

iemand.— ok-tkijis mvdsv. en van T)^*™/^

zva . cSi'-najntnjjw — Voorts d^(ic)\ zoodat,

bijgevolg, dies, dientengevolge, ten ge-

volge waarvan . — <3^A(Lunj5(iK(W)tMi(3^*(isn(in

<un(Ki2\ heeft het wat gegeven o/niet?—

(mtiKwiKntim/l- aan lets gevolg geven; lets

in werking brengen, bv. een regeling. —

aTn^oSi/hmanrjiHi^n^ajjftJiasius de gedaante

aannemen van een dier. — ttwu^n^djitvuihn/i^

gevolg, uitvloeisel; uitwerksel, uitslag;

wat uit of door iets ontstaat, van iets

het gevolg is. — (3^A(LVKKiin^(i^:(ui(iMpi!Hi\

niet mislukt zijn, teregt gekomen zijn, bv.

gezegd van iemand. — arnn^(i^nrjxjiao/j\ slechts

in (ziip*cn(iKciK<riiJiCHTji\ een na zijn overlij-

den in een tijger veranderd, en zich in

die gedaante van tijd tot tijd— voor de

eerste maal geschiedde zulks in den naclit,

volgende op zijn overlijden, — aan zijn

descendenten vertoonend persoon. — Verg.

0£Z 2 rtJJ 2 \ SB. de man of vrouw die moet

worden de echtgenoot, als zijnde dat zoo

voorbeschikt; de voorbeschikte echtgenoot

van iemand; gade.— Md^2(im\ een paar (man

en vrouw); van dieren: een mannetje en een

wijfje. — (n,ixm(Ki2<w)2(Hi\ ze (hij) was de

vrouw (man) niet, die hij (zij) moest heb-

ben.— cm z na z tun i in z \ scheiden van de echt-

aenoot. — (ui2(Hig<KW(iM<ui{taxm rnaM\ een uit'

drukking, die bijv. de man bezigt in den

brief waarin hij aan zijn schoonvader kennis

geeft dat hij een talak over diens dochter

heeft uitgesproken, ongeveer: scheiden, maar

in vrede en vriendschap, zonder verbre-

king van de overigens bestaande banden.—

fatHitHW2(in2(U(Hivrn'-naM\ hetz. En KmiiMJi&H
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okan am/! \

irvnu)9Ji/j\ 6_iA'r)toc?ftO)?o^(3_b*<w7rtN is een derg.

uitdrukking

.

0£?fcJ)f>\ SB. buiten echt, van (UiM?^ voorts

onecht, buiten echt verwekt, van een kind;

en, maar dan ook 6^*fin <*» <w> %s een onecht

kind.

0£? (IJ] \ klanknahootsend woord voor het geluid

van het afgeschofen worden van een geweer:

paf; voor het op den grond komen van het

groote brok tjadas, dat ergens op een lioogte

losraakte: boem. Voorts eveneens klankna-

hootsend: afgeschoten worden, donderen;

van een kanon of kanonnen.

a&(U)\ SB. liniaal.

(l£\ (VJ1 (KYI
ft
\ 1- redewoord VOOr ar}2armcnjij^\

bijv. als dat geschiedt met een knuppel.

2. ook redewoord voor ton an arm: bons.

«^T &J1 2 CHH
fl

\ SB. wild varken. — Verg

.

o
azncrm\ ten 0j3j.<rvii^\ en nm fimtru/jw

(Uj (LJ) ft\ redewoord voor mi am asnyp breken

van een dik touw . — Verg. ^{Masn/jw

(&\ en (W) (U)
ft
\ klanknahootsend redewoord voor

Si£nBitnj^\ geschoten worden, met een geweer

geschoten worden: paf.

<l£\ (M) 2 (Ul
ft

\ zva. <8(najuiaji\ ook zva. «^<w>

*^n I.

S

o

0&&J} <m/f\ S. borstelig, zwaar, van iemands

knevels of baard of van beide.— ann^dj) &ru ooji \

lets bv. am? asiu (a (htji \ maar laten staan er-

S
gens, in plaats van die te transporteeren .

O(U) 2 OTOft\\. — o (te ^J1^ mijj \ zeer plat: zijn,

zich bevinden hij iemand, bijv. als bediende;

staan, zitten ergens; ook ergens zitten of

staan te luijeren. Eg. K.

06Z 2 (LJI 2 om
ft

\ (in het Buitenzorgsche zva

.

amtcnjitd^zcm^ Rg. K.) — a&

i

a^ -

z an z nm/j ^ SB.

laag zitbankje; ook noemt men zoo onze voet-

(l£\ (Ul \ SB. met de bovenlip opwaarts gekruid;

en gezegd van de bovenlip.- opwaarts gekruid.—

(Si (te <8ni\ een scheldwoo?'d .— Verg. a^^dTn^w

(l£\ 2 &£\ 2 W — a.K?c?\ SB. zijn aanval rig-

ten op of tegen, aanvallen op iemand of

iets; iets of iemand uitpikken om daar op

aantevallen. Verg. ^%?* — 77. ro^?

a*;?(ij)(Kijli SB. bijwerken, in tegenstelling met

geheel vernieuwen; iets slechts daar, waar

het bepaald noodig is, vernieuwen. —

Verg. ama^diUKm^w

flf^ftfsTPW

—

xnuzoK^ zva. xn^t»n^ maar niet

in den zin van: de ronde doen 's nachts.—

<uz(njKHi(iK%(unw/i\ zva. a^(ru^2af>6^Aanji\\
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ax&x\

(l& 2 d£\ 2 P \ SB. lemands voet, als lengtemaat

door hem gebezigd.— 9jnix2ix2$\ een voet

in dien zin. — Verg. ui tun mi w— (a <ix 2 ax 2 ? \

zva. Mim\ voldoende voor de behoeften.

—

aji!t<:2ih<:^(un(hn/i\ iets met den voet opme-

ten. — an(i^2<i^2^i2(hn/j\ I. iemand het pad

wijzen dat het goede is of om vooruit te

komen.— II. iets, bv. een Jclein traktement,

voldoende doen zijn; het met iets zoo aan-

leggen dat het voldoende is. En III. (geld

omzetten, om er winst mee te behalen, in

tegenoverstelling van het opmahen aan eten

en drinJcen. K.). — axtaxi^ajnan^ overleg

en nadenken; wikken en wegen. — cuiQ?

a^2^uri2(Kip wat men iemand aan de hand

doet, zegt te doen of te laten om hem

op het regte spoor te brengen; aanwijzing

ten goede, wijze lessen en wenken. —

tt . a n n * n n
y erg . curiam 1112 (hnjj \ en oji (E>i nsn (hen 2 (hn/j \\—

. n n O O O O 7(EA1X2 0X2 q(Kn2 (HTJj\ ZV(l» 00 0X21X2 ^<htl CHIJl\ ± #

0£\ (l£? (HI 2\ SB. de borst, het borststuk van

een geslagt beest, bv. van een geit.

Q£\0£?\ SB. rij, regel. — 01^^ op een rij

staan of zitten, een rij vormen.— caixax

*o??<*t^ lets op een rij plaatsen, zettenenz.—

aK(i&nitHiji\ regel in een boeJc of in schrift;

00k rij, bv . (unh(iK(iz:'r)pi(hn\ gezegd van te

veld staande katjang. Maar altijd ax ax*, ah

men bv. zegt: (KncwiKn ap rvi (eji % a.7) (Hi (V) ixax (o? <z^\\

0£? (l£? \ SB. voorkomen, uiterlijk; gestalte,

bouw, statuur.

(l£\2(l£\2\ SB. staak of stok. Verg. aSiaJh^

Voorts van een hengelroede: de stok. — Verg.

n
lip !U1 2 tU/j \\

0£?(l£?\ SB. in een regte lijn, regt toe regt

aan; voorts braaf, eerlijk, opregt, bv. van

het gemoed. — <niaxax\ zva. xnam\ toegeven

of botvieren aan een lust of begeerte, aan

een hartstogt, enz.

(l^2(l^2 <ryi(§ ^k2(hH fj\ SB. niet op zijn

gemak zijn; in de ras zitten, voor herha-

linq van het reeds eenmaal ondervonden on-

geval. — Verg . azh &~n ^6^2 chiji \ en <™ omm

rO

a& a& (hen
00 nnlCYJ fj W— <Gi&K<ie;<Knji\ ook Wei cH)jjax(hmn\

SB, schoppen, onder den voet trappen;

een schop of trap geven, bv. tegen iemands

borst; stampen op de aarde; stooten, van

een geweer ; ook nog: om de tali te kunnen

aantrekken den voet er tegen zetten, nam.

tegen dat waaraan men iets bindt of dat men

aanbindt. — oKnaxaxcHn^s fig. verslonden,
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geabsorbeerd door; gespandeerd aan bijv.

eten. — Verg . xnajKbitru/jw

a
a&aK (htj crui (ur)

l
am e-^'^n (Ki(*Ji cn\of

ciK(iK(Knirh')Xjn(unc~. ryi(hn{Ko rri'yff,'}\ Ar. het WOfdt

vertaald met:. God schenke 11 in vergelding

alles goeds.

OK 2 Q£\ 2 (ISY) ft \\ — n-nSgQzasriji^ SB. lets zoo

als een djala, een heurap of derg. knoopen.

(Q2Sd(isrtcNi/i\ knoopwerk.

0£? (l& OSTi
ff

\\ — (duK^dsnthn^ SB. hapas uit

elkaar pluizen (met de hand); ook, als men

geen hindessan bezit, uit elkaar pluizen en

de pitten er uitzoeken. — Reg. Tj. K.

06? (l£\ (TU) n \\ — <znaKaK<ru/i\ SB. beproeven,

de. proef nemen; lets beproeven, van lets

de proef nemen.

0£? a&cnj) n \ SB. er niet ingaan, hetzij als te

lang, bv. van een gantar , die men in een

Earner wil brengen, hetzij als te hoog, bv.

van de flesch, die men regtopstaande in een

Jcoffer wil paklcen ; te hoog of te lang, om

er in te gaan.

(l^(l^(Lin\ SB. uitgeleide doen, als eerbe-

wijs of als betoon van vriendschap. — «=?«*

okQumjis iemand zoo uitgeleide doen. Verg.

CY
HJ) (H12\\

a& a& am n\ I. SB. voltallig, compleet, vol-

ledig; tot op een halven cent compleet.—

(d&(iKcni(hnji\ iets completeren, aanvullen.

II. QQcrnji\ SB. regt, naar behooren,

zooals dat behoort, bv. van den gang van

iemand, die niet gebreJckig, niet mismaaht is.—

xmiiRi2(iK(iKam^\ ook voor krankzinnig 4

d^ 2 d£\ 2 V in het Buitenzorgsche zva. ash gem 2

«ai^\ en akgoKgim/iw Rg. K.

0£?(UU)n\ SB. Ar. c^ gedeelte, en bep.

zoo'n stuk of gedeelte van den Jcoran,

zooaU die er 30 telt.

(l£\ (UUI \ (Kw. overwinning , zegepraal, over-

magt ; heldhaftigheid ; overwinnend, zege-

vierend; overwinnen, de overmagt heb-

ben; overwinnaar; geluk, gelukkig. Jav.

JVdbk.) — (i^guKh-n ik (Lti (3^Aariji\ toovergebed

of tooverformulier, waardoor men geeer-

biedigd en geeerd wordt, ook niet verou-

dert. — (cri2omur)iK(Lhi(3^Aa<ijj\ in het bezit

zijn van dat toovergebed of tooverfor-

mulier.

OK OJUI 2 (HI fl\ S. <w S<rujf\ B. maaksel, werk;

hetgeen gemaakt of vervaardigd is door

iemand.— mm aS? m/j\ S. «n «« &i <ruji \ B. iets

maken, construeren, vervaardigen, timme-
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O G) O
ren; van iets iets maken.— Zie ook (aiKMKm

afwijken van tot dus ver gevolgde gewoon-

ten of gebruiken; een ander gebruik of

andere gebruiken instellen. — && ^112^1

mji\ S. <iJ).iv)^?.nyj^N B. hetgeen iemand

maakt; werk, in den zin icaarin wij dat woord

bezigen als toij van een werhnan zeggen nliij

levert goed werk;"'' voorts maaksel; en zich

bezig of onledig houden met bet maken

van het een of ander, bv. matten, mandjes

» 7 o O O j? 7 a :") O
of derg. — ix^wzpizir^^ of wet ^(iu2mz*q

a O O /. 7 ^ O O
!>n\ en -iK ii>w 2 rnpid (htji Of web iix(Lui>Krvn2pi!m\

S. enz. het er voor benoodigde. Indien

voor een veelheid, dan de twee laatste vormen.—

d.1 (hnjj vLi i fn 2 ihnji \ S. «*» -in '£» 'XU 2 (fnj^ \ B . ten

belioeve van iemand iets maken of laten

maken

.

(IK (UU) <rY) o\ SB. bezoek, bedevaart; een

bezoek brengen, zooals aan de graven; een

bedevaart doen, zooals naar een heilig graf

;

ook een bezoek brengen aan oudere bloed-

verwanten, niet wonende op de plaats, waar

men zelf woonachtig is (Jr. '&j^\j*

(UUI (Ul f)\ zva. (dfiaJiiKn^ Bv . G^k&aiEiasn

a O q u a
(Kn t am (Ki) *m (bin 2 <riasn :> hmm \ i«cwm <n am fl^/fw

Q

a&(E/)/j\ SB. uurwerk, klok; uur, uren

(Perz. j.La.).

06?(Efl\ SB. boema, waarop de oogst is af-

geloopen maar de teekenen der bebouwing

nog zigtbaar zijn. — TiiEi^i^tSi\ zie bij

ii ei^i (Knj w — (& ln (ei MH 2 aaji \ een sink grond,

geivezen hoema, een zekeren tijd djami laten

blij ven, dwz. dat men het voorloopig niet iceer

bebouiot, een of ticee jaar laat braak liggen.

(l£\ CE/J \\ — icii^(zj\ zva. w.i im$\ maar volg K.

B. daarvoor.— axuziEp SB. zeker genees-

middel, zamengesteld van ruim een tivintigtal

ingredlenten (zie ook amxxvnrt), dat op ofige-

zette tijden, en wel als men zich onbehagelijk

of onpleizierig gevoelt wordt ingenomen; de

vrouwen gebruiken het ook bep. na een bevai-

ling. — ten <i^ i^ (si (U) mtji \ iemand met djadja-

moe medicineren.

Q£Z (Efl \ Ar. cLa^. djim(V; hci.&<ei\ zie e~<rjv>\\

(l£\ (El 9 \ Ar. *-4A. djam'; oji^ei^\ zie c^ow

0£\ (Efl (§ ^^P W — ct^/&?(5-ai^ ook iTntXiU

6^a%\ SB. eten en drinken, spijzen gezamen-

lijk, te zamen met iemand of met velen;

gezamenlijk spijzen bv. met zijn vrienden.—

•

Ar. Mai. (&£U4A djama'at, bijeenkomst,

gezelsckap. P.)
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Og: (Efl (§ ^&9\ SB. Jr. &1UJ*. djoem'at of

djoemd, de dag waarop de gemeente za-

menkomt in de moskee , d. i. vrijdag. —

ojia£iiEi(3^»^\ een week, van vrijdag tot vrij-

dag gerekend.

0£? (Yl (Efl <£^\ een zeer plat icoord voor: leelijk,

onoogelijk.

rtft (Efl (HI fl\ SB. tijd, tijdperk, eeuw (Jr.

i^Vsoj
)

; ook iemands land, de streek of

de plaats, waar liij te huis behoort. —

«*r (ei (hi £i n voorheen, vroeger.— ^^ an/fS^*.

#,?> n i< iei (in tm

2

<?l? \ of <*x &i ^27
£~ «-" n oudtijds

\

in vroeger tijden.

Q£? (Efl 2 I (HI 2 (1ST)
fl

\ zva. «*r fciwctjiw

(l£? (EJI (HI \ zva. ax<&i2{,agii<»SHjl^ of ^ & i<l™/j^

0£? (Efl (KYl n \ #Z?. algemeen ; volgens usantie

;

natuurlijk en niets bijzonders, omdat liet

de regel is', het is een dagelijks gebeu-

rende zaak en algemeen zoo (Jr. ^s2̂ m

djarn' meervoud, meervoudig. Jav. IVdbh).

cfn2a^(ni(Hri\ het is de algemeene regel,

het is natuurlijk. — asnta^tEJunntxnjs in het

Buitenzorgsche (zva. (tiu/p&imji^ of fc'»»?«?*j

£? ? x:h w 7^ . i£. )— it / i ? ^ ie i (h h 2 xm isr) \ ander

s

zijn of anders doen als zijns gelijken of

ander menschen.

(l& (Efl asn
fj
\ SB. talisman, amulet (Jr.

(l^2(EJ)2\ zie a^?.£7 7.rm?w

0£?(EJ)o\ SB. totaal, te zamen, de som (Jr.

sXaa). — xnaf:fF.i^\ optellen, bijeentellen.

(l^ arj (Efl ^J) \ SB. toovergebed, tooverbede,

tooverspreuk. Verg. ^ow— (a a& en <&* ~ji \

over iemand of een UcJiaamsdeel een toover-

gebed of tooverspreuk prqvelen. — (max

en (ei^i (in ihi/j \ lietz. maar over iels, zooals bv. een

geneesmiddel, een kleedingstuk, enz. — (ikok

(niEi^idx^nn^ toovergebeden en tooverspreu-

ken, allerlei soort van tooverformulieren.

—

(Skr. djapa en djdpa, gebeden, tooverfor-

mulieren, spreuken uit de heilige schriften

of namen van dy godheid prevelend. Jav.

Wdbh).

d£Z 01 (Efl ^Jl \ SB. zich stil houden, zwijgen,

zich niet laten hooren, bv. van am asu ten ? %

(uncm/jx of wet van hinderen, van een tortel-

duif in de kooi; enz. En van menschen, ook

voor slapen, bv. als men zegt: ^t^<w7\

6^AM (Z1(£l\ (hl^(lJj6^^2(H112(^fn(Ei^l(l^(pl(El\,

Voorts doodstil zijn ergens, bv. ergens in

has, hetzij omdat de bewoners er niet zijn,

hetzij omdat zij zich doodstil houden.— <tn«^
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<n cut -jirfn 2 (htjis iemand of lets, bv. muziek,

doen zwijgen . — Verg. ^ /nm^is <nnnycun

eil <nnr)<n(Uiq\ €71 Zie 00k a& (U^px

OK 2 (EJt <-J1 2 \ SB. een oud man, niet meer

in staat om te werlcen als daglooner.

0£? CEJ) <U) (Hl\ SB. palanquin, draagstoel, en

meer hepaald zoo'n draagstoel, als bij een om-

gang of optogtwordt gebezigd.— Verg. «swgp

OK (FJi ~J> n? \ SB. pijl.

a& (EJi *ji 2 arui n \ SB. duim.— wte ®? ^i z <n^ \

een duim, bv. als de breedte van een maas

van een heurap — $* <&* -* i inn -'^ <& >^ \ ^ &* ^ ?

arujid^im \ en te <£i -"> dru^my (&i ~? axi aa/l \ Zie Hj

am mi w

OK 2 (S/i ~D 2 (KV)
fl

\ of 0R2<^<m2tHTJJi\\ — <uzi

a&i(Ei^i2tKTi(ta/l\ of (i^2(iK2(Zi<)(crm(hrn(mji\ SB.
ot\j (hij —/( J <~J* cr\j (X]j ^'

hier en daar een plek, van gras; voorts van

de huizen ergens: hier en daar verspreid,

hier en daar een; en van Jiei hoofdhaar:

hier en daar nog een vlokje of een bosje.

0£? (&l <~J) UW (KY)
fl

\\ — <ni^<EJi^(idi tun/I \ SB.

onderstboven tuimelen, omtuimelen, on-

derstboven rollen.— offlje^^M^SjAWi

<u-jiw]^ duikelen, over het hoofd buite-

invar onbedoeld.

OZZ 2 (Efl 7 \\ — *ci<*Rii&i-ji\ SB. iemand ofiets

aan zich zelf overlaten; nooit gaan kijken

naar of zich in het geheel niet bemoeijen

met iemand of iets.

0£\ CEJ} s*J) \ naam van een grassoort en van twee

distrikten, t. w

.

.
«^ <&i^ <*n !r^ ?^7 ^ en ^™ -J»

tn<wasnaaji\ beide behoorende tot het regent-

schap Tjiandjoer, Residentie Preanger Regent-

sc/iappen

.

Q
0£?CEJ)S} (TUifj (3 ^fr(Lm\ A?\jJ^\ ^j^\ua

naam van de zesde maand van het Moham-

medaansche jaar

.

okcejiolji cnji fj(§ ^fkcoioruifj\ Ar. ^j$\

j-jl,,.^^ naam van de vijfde maand van het

Mohammedaansche jaar.

(l& CEJ} (Uj (Ui fl \ SB. een lip zetten van boos-

heid of verdriet, een kwaad of zwart ge-

zigt zetten. — Verg . <*&<&) ah \ ax&it(m? asn/( \

D

(l£\ CEJ) cm\ zva. QJirvK&iasnjiw

1
0£? CEJ} \ naam van een vruchtboom en van zijn

Cq
vrucht (Skr. djamboe). Van het groot

aantal djamboesoorten is de afrgjaTni^w^N

een van de beste.

0£? (T) (&l \ SB. pinangnoot , betelnoot .

—
I CO
ashrmfru^^s pinangboom. {Areca catechu).
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n& (E/f (HI /? \\ een B. woordzoowelvoor cunKKi&tiHi,

CO <U( "* °°

badplaats, als <wrt(HixnaJ\ maar voor dat

laatste oM^nai^N en <ui<*a<ru«nooji\ meer

gebruikelijke B. icoorden. — Gemeenlijk een

gebouwtje of afgeschoten plaats op een niet

ver van den oever, ondiepe plaats van een

rivier of ander water

.

0£\(&)\\ aKiu?™'r}Mii\ SB. groote diepe

aarden kom, een soort (um?\ men gebruikt

die wel om er een kind in te laden, ook maakt

er tuia.3iasnji\ of xmd(ut2\ in; enz

.

a&C&)\ Jav. uitgestrekt, ruim, breed, enz.

CO

SB. het ruim hebben, vermogen hebben,

in goeden doen zijn. — Skims in neven-

stelling met 6^^ of <U*<n£<m\ zva. en zoo

ook; en zoo ook in de tweede plaats; en

bij uitbreiding.

06Z (&)/> (tun asn n\ SB. smaragd (Ar.

(l£\ (E/J fj((un 2 V SB. benaming van den deur-

wachter aan de lebet.

<l& (&) (KH ff\ I. (iTid^ (Ei ctw/js zie akomasnj^w —

II, aK(i&&i(Kn/)s SB. de kwast van een tul-

band; ook de staart van een vlieger

.

Q& (&) asm /? \ SB. verward, door elkaar zitten,

CO ijl

woest, van liaar of baard.

a& (&) asr) (hO/f\ Mai. houten o/steenenbrug.

OK (Efl (TU) fi \ naam van een riviervisch

.

co^
0£? (&1 (nj)fl\ SB. kuif (vlok haar of veereri);

CQ qJ(

een kuif hebben. — ^r^gj^^N vederbos.

—

xnoKKJiinjianjis een knaap, dien men Tiethoofd

kaalscheert, een vlok haar laten houden.

a& (n GEJI (TUI
ff

\\ — roaP^^ri^x SB. trekken-

de knijpen met de vingers. — Verg.

a a
(Kin (vi (isnji \\

OK 2 (&) oru) w — <ci ax t (zi.ru \ SB. rein, het hart
CO
roerend, of wel roerend zuiver, ook glas-

helder, van een toon of tonen; zoo fluiten of

zingen, van een vogel; voorts zijn eerste

klanken of letterklanken voortbrengen,

van een kindje; en redeneren in zich zelf

of bij zich zelf, van een kind terwijl het

speeli. .

0£?2(&l 1 dM2\ of *K2(zus SB. bijna geen

aftrek vinden, niet noemenswaardig gewild

zijn, van koopwaren; voorts van vrouwen: niet

aan den man kunnen komen; en van kun-

stenmakers of vertooners van Jiet een of ander,

ook van dansmeiden: geen toeloop hebben,

niet in trek.

0£?(&)/J
(V7)9\ en ™^<™Jl™V zva - ^^ s en

xnaK(&i?\\
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OS: (EA n (tzn \ SB. een groote ruit, met een

groote ruit, van goed voor kleeren en vooral

van M <&*—^ — qui i on irti (i^: ceji i) n:h \ geniit met

zekere eigenaardige groote ruit.

a& (E/l
fj

(EJ) \ S. een dikken buik bebben, een

™/m
dikbuik zijn. — a3«k^.i77?\ dikbuik. —

o„
Verg . ^<^f*#}^

0&: (EJlfl nrn \\ — o^oft#?N &#. grootsch,

groot en mooi (Hoogd. groszartig), van een

gebouw, ook van een vijver.

0£?(EJ)\\ — or (Ei«n imji\ SB. groote gebakken

pot voor water, zooals men wel in de bad-

/earners gebruikt.

(l^ (Efl \ zva .
*l
m <r)f -*J ^ (^^ • cm urn 2 ar^f \

li.) — II. *s(£i\ (in Jiet BuitenzorgscJie , ^a.

<um«^-\ terwijl dan dit laatste liet hoogere

icoord is. K.).

(l£\ cm fl\ I. (MiKcnyi\ zie dat onder c^:cmJI^
—

II, £<(Yr)ji\ klanknabootsend woordje voor

het op zijn voeten neerkomen, zoodat men

op de beenen blijft, bij een val of tuimeling,

zooals von een paard.

0£? cm fl\ S. woordje om te gelasten ofiemand

te zeggen met spoed keen te gaan, wegtegaan

of zicli ergens keen te begeven: ga heen, ga

spcedig been, ga er heen. — Verg. «sn\

b£\ 2 cmj\ SB. in het Hollandsch niet terug te

geven redewoord voor <w» ash \ Jcomen , aan-

Jcomen ergens. — Verg. a^?ai^p\

(16? nm\ I. SB. naderhand, later. — ©»ao,?i,
<5S

cm(Eji2(Uirhi^ioncmasii2\ zie iwqnmasmw — xm

a^l urn cm on on cm tun 2 \ ZVtt. (en nri ckj im ^icm \\

—

±1,

a^7 (te: cm \ S. xna^er?t\ B. de wacht houden,

waken, bewaken; zorgen voor iets. — oa*c

cmcui(r)-YKKi9\ te dienst staan, bevelen heb-
« abb 1

ben aftewachten; iemand te dienst staan

om zijn bevelen uittevoeren.

—

^otkm^«\

zie ^ [o^fi w — ok cm <ui 2 rn (ui \ zie ajiion vi w —

(Skr. djdgre, waken, wakker of waakzaam

zijn; naar Brakretsclie uitspraa/c als djdga.

Jav. Wdbh.).

0^ Cm 2 \ ofajn(Lii(FJcm2\ SB. haan;j%. 0Kamd\

ook ons de baas, bv. van iemand met betreh-

king tot spelen, omdat liij H beste speelt en

steeds de winnende partij is; voorts ook voor:

vechtersbaas , nummer een, wat betreft

kracht, dapperkeid enz. — azias<rm<ui<Mjj\ te-

gsnover iemand den haan uithangen.

O a
(l^ Cm \ ZVtt . 0--I om \\

(l£Z 2 cm 2 W /. SB. present zijn ergens .
— <ei^»

cmzHn2(Kiji\ iemand of iets stellen, voor-

brengen ergens. Verg. bij i^^mor^w

—

IL
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Knw;9<mt\ SB. zitten met opgetrokken

knieen.— Verg. abtfnMtcfw — Voo?is zitten,

van honden, tijgers en katten.— ^^gam 2(3^.^1 \

lenaming van een soort oji <p \ slechts bestaande

in een sc/iuin afloopend dak, rustende op Jcorte

stijltjes

.

0& cm \ Roll, jager, zva. ^^yrj<uwf\ dwz.

daarnevens hmaming voor de inlandsche mill-

tairen, waarvan op ieder regentschapshoofd-

plaats in de Preanger een compaqnie ligt.

0£\ cm\ SB. stijf, niet te buigen, van een

lichaamsdeel, bv. van iemands arm, hetzij

omdat hij dien zoo houdt, Jietzij omdat die,

na gebroken te zijn, niet goed werd gezet en

(Z) CY
zoo niet goed genas. — Verg. a^aniw

O S
(l£\<rn\ zva, ii£z'^i\ en hep. 00k voor het ge-1

bidder, Let bulderen van kanonnen. —

<lh »is: rn * ook voor snorren vaneen^ninrjiu^^iw

(1& 2 cm 2 \ SB. stijf, bard, niet zacht, van

een eeiwaar, zooals bv. (uiMxmzjijjw — Volg.

K. in het Buitenzorgsclie: stijf, doordien

een been of voet stijf is, van iemands loopen

;

voorts ook stijf, niet te buigen, van genoemde

lichaamsdeelen, zoomede van een vinger.

<K\ f cm cm n \ SB. present zijn, voorgebragt

zijn; voorbrengen — 0.^^^ zva. ^

icrticm^ present; of wel gesteld zijn, voor-

gebragt zijn bv. om> te worden ondervraagd;

en van iets, bv. opdat iemand het zie, er

kennis van nerne. — (ci^i(m(m?w^\ iemand

of iets voor iemand brengen of stellen ; ie-

mand voorbrengen; het vee dat men gedekt

door een pas, wenscht te vervoeren, brengen

voor het betrokken hoofd, bijv. voor het

dorpshoofd, van wien een pas wordt verlangd,

opdat hij het zie ; bij een kasopname het

geld voor den inspecterenden ambtenaar

uittellen, opdat hij zoo zal kunnen kennis

nemen van het aanwezige bedrag ; enz

.

(l£? cm (ISY1 fj\ SB. de aarde, de wereld (Skr.

djagad of djagat); ook iemands grond, toaarop

of icaarover hij te bevelen heeft. Bv. ckimvz

cmasnSkiL\jiSi(Si£lzs wat, is dit dan jouw

grond, bi\ dat jij mij verbiedt mijn paard

hier vast te binden?

(l£\ 2 cm 2 \ zva. <ru rSi <&?m ^AChn/i \ zie bij (rui &i (mjjw

Ook: een klein huisje voor behulp gebouwd (Rg.

K.) en in het Bnitenzorgsche zva. cm^w K.

0£Z cm nrvi n\ I. Kna&am<rviji\ SB. het beroep

-van slager, uitoefenen. — 05^3^1^ cm ctujj\

slager, vleeschhouwer. — oi^™™*^

een beest slagten, als slager, dwz. om het
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vleesch uit te verkoopen.— <uaK(mnA<m/i\

slagtplaats, slagthuis ; en plaats, waar men

bij itm^Kvu6^ar)ji\ het vleesca bewaart, in

voorraad houdt.

//. oKaiKrvtji^ SB. in staat tot werken

(in de administratis werkbaar genoemd) en

vallende in de heerendiensten.

OB? cm (HJI f) \\ — ccinKomnjtji\ SB. ineten

,

opmeten.

(l£\ CYY) &J) /) \ zva. (umajnw

a& 2 (orp 2 am n\ SB. draven, van een paard.

Verg. het volgende woord.

(Tj &£\ cm f) 01 &£\ cm fj \\ — o^oT^^or^N

SB. van een paard: loopen in den korten

dra£— (&(niK(rryi(n^orntaf)fi\ een paard doen

loopen in den korten draf, den korten draf

doen aannemen.

OK cm cm f)\ I. SB. zijn krachten hebben,

krachtig en sterk, gezond en sterk zijn;

zich krachtig voelen. — II. oa^™^*^

zva. o«j^m<*

O^cmcm/f^ — aafjg°!!^ $B. zich rig-

ten, koers zetten, gaan naar iemand ofiets;

naar iemand ofiets zijn loop of vlugt nemen.

oftfsrrngrj^N een water peilen.

0£?2 cm 2 cm/]\ naam van een heel Uein

vogeltje . oKicmgcrfttajiiMJiajiqtrutajis spreekw

.

voor: iets onmogelijks willen; de boewah

Tbwa is namelijk veel te groot dan dat zoo'n

hlein vogeltje die zou Jcunnen inslihken. ^o^™

MJiaji(u)2crmcm2<Hit(KY)i)\ spreekw. van een groot
<5> G^ O G) ^

aantal onder elkander pratende en lachende

menschen: een leven maken als een troep

djogdjogs die gaan slapen; te weten de

djogdjogs verzamelen zich 's avonds omstreeks

vij'f uur of half zes onder een aanhoudend

gesjilp; als ze zoo een heelen tijd gesjilpt

hebben, zetten zij zich pas tot slapen.

0& cm 2 \ SB. mais, turksche tarwe.

OK cm W — cm ax asz am \ zva. azitmiKricm* A.

0£?cm\ zva. asncrhio™ji\ stut, zooals men bv.

aanbrengt tegen een pager, als die dreigt te

vallen. Maar volgens sommigen a^ams bep.

een in kruis of kruisgewijze aangebragte

schoor in eengebouw.— <m<^am\ tegen o/aan

iets een a^crh plaatsen of aanbrengen.

rn (IK cm \\ — xnvjn^(rh\ SB. wijdbeens staan

;

met de beenen van elkaar zitten ; uitstaan,

van een dubbele ladder, ook van de drie pooten

van een tafeltje en derg.— tntqoKcmafntaoji^

iets zooals een dubbele ladder, of derg. uit-

zetten. — Verg. oowjw^w
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en <Kn(r8i(th\ B. behalve, uitgezonderd, uit-

genomen ; tenzij. — ajin^am(htia<n(n]jj\ bui-

ten de genoemde of hetgeen werd ge-

noemd; behalve of buiten die of dat;

zooveel meer, dat hier niet wordt (werd)

genoemd, of zooveel meer, behalve het-

geen werd genoemd.

0£?(LM\ of (S(vm(t9am\ SB. de onderlip voor-

uitsteken, een lip zetten, als uitdrukking

van minachting ofboosheid ofwel om vervolgens

in sc/ireijen uit te barsten.

a&? (un P \ SB. lang, ruim op de voeten neer-

hangend kleed met wijde mouwen, zooals

de hadji's en priesters dragen ; tabbaard

(Ar. Saa).

ft£t OZT) \ SB. naam van het tcehen ( ^) voor de

a "klank in Soendasch, geschreven met de Arabi-

sche letter. Hetzelfde teeJcen maar dan asn imb

of (uomrLu\ en rqasn<q;nji\ of <ui <rj (Hrq rii \ ge-

noemd, wordt gebezigd om de b /clank en de e

klank aan te geven, in het eerste geval toordt het

geploatst boven de letter voorafgaande aan de

* en in het tweede geval boven de letter, vooraf-

gaande aan de ^f — aa(us<zm\ voorzien van

/^ s
(l& (M).^ /. «^«^«rj> S. zva. (tJiam^w ook het

maal; en het maai gebruiken, eten. —

II. *K(cn\ Ar. j&\ de psalmen van

David. — MittsntiTritims het boek der psal-

men, het boek van den profeet David.

O o^
(l&? OZn \ zie bij cmz tin^w

s

OK (UT) nr} cvm ntX/l n\ eigennaam: Gabriel.

a& f azrifa/i n \\ — S&^m^ in houding o/

door bewegingen, bv. door op den grond te

stampen, zcomede door woorden, speciaal

door het bezigen van muzm^ w hhwa aswfiji

«S^ of derg. onwil, niet willen uitdrukken.

0£\ ft] ((V7) fcJ}/J\ zva. tQ^xmga.^ en knetteren,

ratelen, van het onweder.

d£\ ((IZYI2(UI[l\ redewoor& voor (hh z err* 2 ru>ji^ en

wet eens terug te geven met: klets; ook

redewoord voor (tcinna^rm^s geschoten worden

met een geiceer : paf.

0£\ rdm am
ff\\

— (iK^nrm tm/fs SB van sommige

boomen: met luchtwortels ; en van eenige

dieren, bv. van een geit: met lange haren

hier en daar, zooals op het Ujf, aan de pooten,

aan den hals, enz.

Q£?(nZn <mfj\ I. zva. amcmxm\\ of <uncgu(3^

(8iKriji\ van werken. — IT. xnc^{^mnmjf\ SB



«^<r 674

met behulp van een ajakkan visch van-

gen; visschen, staande of loopende in

het water, bv. op een gtinundeerde sawah.—

Van daar ^(^[xrnamj^s reel voor : in het water

staan (in plaats van een bootje te gebruiken)

bij het visschen met de heurap.— (Jabrug, a

short casti?ignet to take fish, heavily-loaded

with leaden rings, so as to be used where the

stream is shallow and rapid. Eg.) Mij

onbekend).

0£\ a/j mm osy} n \ redewoord voor $ion?m|\

ah dat geschiedt met iets zooals een rietje of

derg. — Verg. &?c&j><nt?7\ en aecfto>?<wm\

a& aznarLn n\ SB. komen opzetten, komen

aan zetten, zich vertoonen, voor den dag

komen, komen, aankomen. — Ook rede-

woord voor (Uiash\ komen , maar dan in het

Hollandsch niet terug te geven.

&£\ (un 2 etui n \ SB. o^7?£?(oj?^^\ ook <Q<8

(cmanji(Hin\ kunstterm van een vechthaan : het

al eens verloren hebben. — <u7a*c<iwrw^\

ong. in de Preanger, is in het Buitenzofgsche

:

zva. (vacuity

a&Z en ccn o\ SB. een dikke o/vooruitstekende

onderlip hebben. Bg.

a& azn OJin \ SB. vallen, plompen in het water
y

bv. van een klappervrucht ; er in aai.i£*ar>,

er ingedreven worden, bv.van een strta^tv-

den grond, van de kurk in eenflesch; enz.~-

Het wordt ook gebezigd als redewoord voor

G-xukjicu/is waar dat bovenstaanden zin heeft.

0£\ (vn 2 (M (I \\ — (KrtQxrniaji^\ SB. beetge-

nomen zijn, bij het Icoopen van iets.

0& (Un cm /) \\ — <m<Ramcm/i\ SB. iets op

termijn koopen, maar op den bepaalden tijd

nietbetalen
'

y
iemandoip die wijze beetnemen,

opligten; een dansmeid, met wie men gedanst

heeft, na afloop van den dans niet betalen,

maar zich uit de voeten maken; bij spelen,

waarbij hij, die met de minste punten blijft zit-

ten, het wint, zijn tegenspelers al maar door

laten inkoopen, door ze in zekeren waan te

brengen.

0£\ (&H 2 cm fl \ SB. modderig; modder, slijk.

OK (tm cm f)\
SB. een kleine lisoeng, een

blok hout met een gat.— Zoo^n djoebleg vindt

men wel in keukens.

O
0& (€7) cm/l\ Zie ocnw^

(l£T (tm cm/f\ I. SB. een rijpe, geheel droog

geworden pinang [<uz<rj&t\ noot.— moKccy

(YrT/js zwaar, zwaar en borstelig, van knevels.

0& (Ml \ SB. het haar dat bij rcia*«S»\ het
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oor gedeeltelijk bedekt. — xna^(mi\ het

haar, terwijl men met een geloeng is

gekapt, over de ooren gestreken hebben,

zoodat die gedeeltelijk zijn bedekt.

0£? ash \ naam van een lalab, die verbouwd wordt,

(bangsa sasawi, alleen grooter. E).

a£Z 2 (KM \ SB. zwartgeel, ah de Jeleur van een

kip.— ojiOKtazh of muzg(ch\ de zwartgeele

(kipi.

0£\\ of (3^vik\ S. bestemd voor. Verg . <H7m\

(l£\\ afkortmg van <htm^w

(&\2\ S. (tjnvt\ B. met, vergeleken met, en,

en ook, zoomede.

£^\ SB, op stap gaanj verg. ^titl^w Voorts,

maar dan in het Holhndsch niet terugtege-

ven, redewoord VOOr (ciakakw2(m/)\\— (makak\

opgeligt zijn, bv. van een tafelpoot (waar

door de tafel aan een hant hooger als aan

den anderen), doordien onder dien poot iets

geschoven of geraakt is. Ook zva. cm okok

qQi<miji\ itt* opheffen, enz. — cmok(tk^ cent

(wt^\ aan een kant opgeligt zijn, bv.

van een tafel.— (SivSi^akak\ zva. ajiiru^akak

iKr)2im/j\ zie hieronder.— i^utSiomakak ci ? ooji \

Jig. te zwaar voor de krachten. — ^^^

•Rump lets opheffen, optillen, ppligten;

iemand opheffen nit een nederigen staat of

stand tot een hooger; iemand verheffen.

<makcik(ikcik\ iemand de hand boven het

hoofd houden, voorspreken, helpen. — (Si

(rSi^aknkdQitHijis elka&r de hand boven het

hoofd houden, ophemelen (bij meester of

meerdere.)— cmakak,njj(rnq\ iemand tot een

hoogere betrekking of hoogen rang ver-

heffen; aan iemand een rang verleenen

.

a£? (KY1\ SB. passer.— tuiaA^^ voorstelling,

die men zich maakt van iets; denkbeeld, dat

men zich van iets vormt; idee, dat men heeft

aangaande ids, bv. aangaande de wijze waar-

op iets to'gaat of geschiedt of wel waarom

iets wordt gedaan.

en (l£\ en MY}\ SB. op de teenen staan; ook

(met het eene been korter als het ander,

zoodat men den voet niet kan neerzetten. K.)—

•

(n(i&fn<tk(n!HTj(LMor>ji\ op de teenen loopen.

flfT (KYI \ /. Jav: onvolwassen, nog niet rijp

zijn.— (un(iM'&ifik(Kr*\ zie bij uncLVKEyfw — 11*

SB. anker van een vaartuig.

Q£? (KYI \ I. zie dit zoomede <t^»™\ bij (mi*aasnjis

m o)itu\\— 11. ook a^ftS a£»"n SB. zich ver-

menigvuldigen ; veel kinderen krijgen, veel

jongen krijgen. — Kna£«ii»toitHTji\ bezigtmen
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in plaats van ^^ waar men spreekt ver-

gelijkender wijze, bv. van een kip, die ver-

gelijkende met de anderen, die in mindere of

in niet zoo'n mate okam*

^(KYI\ SB. stijf, van een doode en van een

dood dier. — Verg. (uzamw

Otk (KYI 2
<rh\ SB. onmatig lang, van mensclien.

£i(ik<Km rr1 s lange lummel, boonestaak.

en (&\ (KYI QSW (\ W — «niqak-imasnji\ SB. den

voet of het been, bv. om niet getroffen te

aik( (KYI (KYI n\ een soort krekel

CTn

worden door den steen waarmee iemand smijty

opligten, optillen. — o^kmj^^n den

voet of het been, als voren, opligten. —

a?rici*:<n-h(Kn<vn}ji\ van gaan of voortschrijden

:

huppelende.

0^2 (KYI arm n\ SB. span van den top van

den duim tot dien van den middelsten

vinger. — a^a??»™<n^\ een zoo'n span.

0£? (HYI arm fj \ SB. op of langs iets afgemeten

lengte van iets dat men als maat bezigt;

00k redeWOOrd VOOr (Kiaki^naujfw— aJta^Kn

<ru/i\ e'en zoo'n lengte. — o^Aw^ den

grond meten, omtuimelen, neertuiinelen,

onderst boven tuimelen; liggen, als gevolg

van mcikiihinjiji^— c&f&awcrLjtwrfis iets zooals

een paal of derg . omvergooijen .— ^^^

vum/i\ zich wringen en krommen in alle

rigtingen, op den grond liggende . — «^ ww

(wic~<mak*Qtrw<i\ onderstboven tuimelen,

tuimelen.

(HOlk (T) (KYI (YUI
fj\

SB. gemelijk, knorrig,

verstoord . Verg . otn 2 art 2 truji XN

(YJ OK (KYI 2 OTUI
f)

\ naam van een boom en van

zijn door de inlanders geliefde vrucht. lnga

bigemina. — Volgens Rasskarl worden de

jonge bladen van den Biengbieng (ten regie

aSixm an
/J

) Pinanga latisecta, zoomede de jonge

takken van den Kihoeroe (Orania regalis) rauw

yegeten tegen t^ikMurium^ niet kunnen

wateren o/sleclits moeijelijk kunnen wate-

ren, tengevolge van het eten van djengkol.

(l£? (KYI (KYI flXi — &akaa]!Hiiji\ SB. rondsprin-

gen, in de rondte dansen, springen en

dansen. — Verg. &omruij^\ en omojiw

Ofk 2 (KYI 2 (KYJ ft \\ O (lk 2KTI 2M1 2M/J\ SB.

iemand, die staat of op de hurken zit, van

achteren een duw geven, dat hij vooruit

vliegt of voorover valt. — a8iakt»rntii™p

voorovervallen (onbedoeld), terwijl men stmt

of op de hurken zit.— 0Ji(tk2 ™**fij
l£A s eens,

een maal, van barang hakan; een maal eten.
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Ofk (HTJ (U)/)\ SB. even, twee of een veelvoud

van twee. — Verg . omMirujiw

ok cktj \ SB. lang, rijzig, hoog van gestalte;

hoogte, lengte.— akiKhmn^n^n^^ van mid-

delbare grootte en dikte. Verg. h^otumw—

*k*;h(imvi(ij>\ groot enzwaar.— komiwim

lang van gestalte en zwart van uitzigt.

aK(ik(Kh\ de middenvinger. Verg .
o^-rj

arnarh\ bij (iTricrhw— a^aktuh mar^p op stelten

loopen, en, maar dan verkorting van <um

tm(uzak<h'h<ci(mil\ stelten.
Bbo I)

Ji

akfffhw — as°t£:tKh\ SB. achterover vallen,

acliterover slaan. — «nak<Kim<mMp iemand

een duw geven, zoodat hij achterover

valt, achterover slaat of wel als hij zit

en tijdig een arm achteruit brengt, komt te

<l£ 2 cn (KH \\ — «naki«i*m\ SB. neerliggen,

ter aarde liggen, bv. van iemand, die werd

neergeschoten . — Verg. iuiikz-mcki^w

O&Z Q£? \ SB. toezegging, belofte, verbindtenis;

overeenkomen, beloven, zich verbinden,

toezeggen; onder de voorwaarde; termijn

van betaling bij op Jcrediet koopen.— fm?M

aji*m(ik(&\ ook zijn bestemming (door God

bepaalde) bereikt hebben. — (ui<i£(iK<ivi(ha/i\

overeenkomst, afspraak, verbindtenis, con-

tract, verdrag. — (atik'iK<iM<Mji\ iemand tot

voorwaarde stellen, laten beloven lets te

doen, iemand een verpligting opleggen.

aik (i£? (Hi
fj
w — LikaK'hQ«nji\ SB. het bovenste

gedeelte van een heurap, dat wit zeggen dat

gedeelte, waar het net puntig toeloopt. —

akaKfq(M/i(3^*Mi\ hartelust, hoogst genoe-

gen; oogappel. — mak9^*0,top zich in de

djoengdjoenan bevinden, van de visch. —

Verg. amum^ en zie ooh «^^m/I^

(l£\ 2 &£\ 2 (hCI ft \ zva.ahiicmiiL^\ofasyjn^(LWjf\\

<un:mt<ik9<iK2<M/>\ met telkens moeten uit-

scheiden, niet onafgebroken, van werken.

a£ a& OSY) n \ SB. kreupel, kreupelen,mank.

—

Verg. w-uncwjp en ^VT^

atk a& (l3i \\ — o.i£^£/x SB. broodmager zijn,

van iemands lijf; en van een huis, dat in

aanbouw is: nog niet veel meer als het

geraamte zijn van hetgeen het moet

worden

.

«£fo£*\ SB. vleugel, vlerk, wiek, ooh van

een Tcapel.

<2£<2?\\ «nak&\ SB. dragen aan de neer-

hangende hand; iets z6o dragen; voorts

van een vogel,zooals een <umr£i\ de prooi al
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vliegende meeVoeren; en van een tijger:

die meevoeren, meedragen, wegvoeren. —

dktlktciMTji* naam van een onierdeel van net

inlandsch weefgetouw.—-&&S2an/i\ verlamd,

lam, bv. aan een hant van 7iet lichaam.

Ooh bet pootje hebben?

fl^2^2\\ — *ki<*kzvc\<K)jiy SB. tijdruimte,

die iemand, zonder op te bouden, met

iets bezig is of ergens aan besteedt. —

ojiakzakzcGiiKuis eenige oogenblikken, een

wijl; ooh in eens door, zonder op te Louden;

een gang, niet afgebroken door rusten.

—

cci(mji\ B., OoJc (fJtd^nniajinkddkgaoiiHi^s een

wijl.

(i£5 OTH Q\ of akcm^dJtfn^ns ooh a<n am ^ (V) n^^r) \

SB. de vader van een bet-over grootvader,

bet-bet-over grootvader; ook bet kind van

een acbter-acbterkleinkind o/bet kind van

een ikwow

0£\ cm 2 QSY) n \ SB. kinbaard, de baard aan

de kin, baard. — Verg. omt^a^cmj^^ —

Voortsi het uitstekende gedeelte van een

dakpan , waaraan die wordt opgehanqen. —

$k(mtasnMii\ een kinbaard, een baard heb-

ben.

<l£T CfKl (ISY)/J\\ — «nitkcrnasn/i\ SB. maar volg.

Beg.
r
Jj. S. en ccinKfitHti/js B. iemand aan

zijn baar trekken, trekken aan bet haar van

het lioofd of aan den baard. — Verg. «^t^w

a£Z am arm n\ Mai. SB. niet goed luidend,

niet aangenaam voor bet oor, van de taal,

waarin iets is geselireven, van de in een

geschrift gebezigde woorden en uitdrukkingen,

enz. — (zva. <tw(hrn\\ K.).

* a
R£\ cm (tUJ QJ1 fj \ naam van een grooten, onge-

veer zeven voet langen, maar niet smakflijken

zeevisch. Het bovruste gededte van den bek

loopt pit een langen pimtigen, regt vooruit-

stehenden Jioorn.

0£? OZl asri/j\ SB. in reepen gesnedcn buf-

felbuid tot tali; zoo'nreep buff'elbuid; voorts

en dan ooh asn<&iak&nnsni\ touw van twee
CO ~/f

of meer in elkaar gedraaide reepen buf-

f» lhuid.— Verg. txmoji'-ns en ^w>^\\

<dk 2 Kn 2 (M/J \ Eoll. jongens; SB. bediende,

bedienden, huisbediende, jongen, buisjon-

gen; ooh scbeep^jongen.
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(UU)\ SB. o! als toeroep of bij het aanspreken

OfUl o\ SB. nu ja, jawel.

(UU) (Hl[j\ I. (m4°«JI^ Rw. gew. (unaju^<Hiji\ KlD.

zva. <un<u<uji\ voor. — Jav. Wdbk.) —

(uiajtiihnj\ zie loven. — II. <m<ubi<HT/i\ SB. heen

en weer slingeren, schommelen. — 6^*^

mo<yi^ iets wat men gebruikt om een kind

in te schommelen of te wiegen, schom-

mel, wieg. — Verg. de Mai. Wdbk. op ^y^\

ajoen.— n <*<n ltJ
^li

lvy
li^ N bekoorlijk

J
bekoord,

aangelokt.

01 (UU) (HI fl\
SB. als, indien. Waar wij het

moeten teruggeven met dat of nademaal, is

(nni^(m\ een mooijer woord.

(UUj (Hi \ ook geschreven mam\ SB. hetgeen wijst

of duidt, bv. in een droomgezigt, opiemand

of iets; ook: geest (Jav. <M^\ ziel; en

voorts, maar dan ook (Snwim of mom on \ zijn

als, gelijk zijn aan, doen als. — momim

*sn(£i<wt\ spreekw. van den priboemi, die in

floats van zijn semah te onthalen, hem om

het een of ander, bijo. wat tabak, vraugt.

o
CUUl (KY) (HI fl\

SB. zeker; ook zva. (rjasnn^asntrvt\

en ^/fwi<N7jyfl\ (Ar. ^)oUO)i

—

(Kn rriiKiMJiiHniHij^\

zeker, volkomen zeker zijn, stellig weten,

er stellige wetenschap van hebben.

Q
(UU)(Ht)\ (op Bandoeng wel eens voor 6^itn/j\

waar, werkelijk. K.) oji mjimm \ zie (m6^l

(UU) (NT) 2 0v/?
f)\ zie 6^(hqfj\\ — oji xmkyi ?M^ zie

r i ) O O
oj)(3^a (ha/, im\ en 0J>(i>ri .£7 iq w

(UUJ OSY) \ SB. millioen. (Skr. ajoeta, tiendui-

zend). — oji(winsn\ een millioen. — MJiasn

ttfriiv,?i\ een fabelachtig groot getal; een

ontelbare menigte.

(UU) (ISY) \ ook (cm<ivKisYi\ zva. [<ui(iM<is)i\ waar nog

bij te voegen is: bedachtzaam zijn ; bedacht-

zaamheid. (Skr.jatna, effort; inspanning van

krachten, streven, pogen. — Jav. Wdbk.).

(UU) OSY) (&)/) \ SB. vaderloos, vaderloos zijn,

zijn vader verloren hebben, van het kind

dat na 's vaders dood werd geboren of dat nog

klein zijnde
y
dwz. voor nog te zijn volwassen,

zijn vader verliest. (Ar. >-Ob).

(UU)9J)\ 1. zie (l&mw — 2. <wi(M\ nog geb.

in ojkui$(lmoji\ d, i. een zelf ontgonnen sa-
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wah. Verg . asn<Kna^\\ — (aM/iJi\ I. Kw. zva.

<Knm i ojianji\ de kracht, krachten waarmee

iemand begaafd is; en zva. am <m ^^ <k^ \ be-

gaafdheid met boven natuurlijke kracht.

Skr. jasa, moeite doen, zijn krachten in-

spannen; djasa, ijverig; djdsa, moeite, in-

spanning. — 2. Kw. zva. anin^(vi\ in den

zin van iets maken, stichten, bouwen, op-

rigten, scheppen, aanstellen, dock alleen

van iets, dat er nog niet is of .dat men nog

niet heeft. Jav. Wdbh)

(UU]
I

(W)\ zie g^p

(UUI (Ui (HYJ
fj

\\— <n<Lvicm(uriji\ SB. zijn takken

wijd uitstrekken, breed- 0/wijd uitspreiden,

van een boom. — Verg. (&ny&}^iMA*nij\\

(Wf (U) \ (Kw. strijd, gevecht; en scberp of snij-

dend gereedschap of werktuig voor akker-

bouw, handwerken, enz:\ wapen, wapentuig;

gewapenden, wapenbende. — Skr. joedda,

strijd, krijg, oorlog, djoeda, wapentuig.

—

Jav. Wdbk.). Als naam bij de hoog^re

standen in gebruiJc. — (uuiz^iHiamnix zva.

(UUI (&} (Kl n\ SB. een eed doen, zweren.

Verg. <m£/j^»?\\

cm \\— xn<wi(m\ SB. een /foWverwekken.

£12 ah cm (via art \ verwekt .
— Skr . joga, (zie

de under beteekenis onder <L\Aiamp\ 00k aan-

winst en middel; en godsdienstige aan-

dacht, met oogmerk zich door volkomen

afgetrokkenheid van het zinlijke en eindige

met bet oneindig Wezen der wezens te

vereenigen; ajdga, kracbtige inspanning;

djoga, verrigting van een handeling.

(UVf cm /J\
ajiMjjm^fi\ zie onder (lvi ? am

;

i\\

(UUI 2 om fi\ (Skr. jdga, geschiktheid, gepast-

hei&'ijdgya, geschikt, gepast, voegzaam,be-

boorlijk, bekwaam. Jav. TVdbk.) Zie 00k onder

OAJicmw — (ui!HiaA.i)zanr)fj(3^A.!H2Jl^ of oji an am n 6^1

{htjj\ SB. iets, waarmee men een proef

neemt, om, door middel van die proef,

inlicbting te verkrijgen omtrent iets, dat

verborgen fcmi-mn-m^fj) is.— Bv. de steen, op het

oog te zwaar voor zijn krachten, dien iemand

tracht op te ligten, om voor het gevallnj er in

slaagt daaruit ie besluiten, dat een verlangen,

dat hij koestert of een verzoek dat Mj heeft voor-

gedragen, bv. om rangsverhooging, zal verculd

f ingewilligd worden. — Voorts iets, waarop

men zijn krachten tegen elkaar beproeft

of met elkander meet, bij een wedstrijd,

Verg. (uioj)cm*9)\\ — oji cuud arQp of (^ t̂J

l)

n
^Jl

>
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in opschriften van brieven: behoorende.

d/VI\ Kw. zva. <r](ij}(U)\\ f/nxaiui\ een bovenna-

tuurlijke magt in de natuur, een godheid, god

of godin; tnz. Jav. JVdbk.) ook God, bv. in

(lm&(&\ God de Albeschikker; en titel van

een godheid. — {t&aju o <kt^\ voor oshm^^

aju(vn(m<i\ het land der vrouwelijke geesten

of feeen, mam van een residentie op 'Java:

de Preanger Regentschappen.- \&^<im <& *oj\\

Jean hetz. woord zijn ah imxm &r? (m/j\ (een

geest van het vrouwelijk geslacht. Jav.

Wdbh); het ban ooh een met verkorting zamen-

gesteld woord zijn voor M-noojaMro^N d. z.

peri's.— fQ-%\ Pers. een soort van schoone

en goede nimf of fee; toovernimf.— Jav.

Wdbk.) — Verg. cuni(un(uvia^on/i\ bij t/najut \\

(HI fj \ zoo bijna altijd 6Q<hm x 2.— Zie aldaar.

^QJj^ zie bij Mjixmw

<H7^*PW — Knagnt^§nat^\ plat, van iemands

eten: ieder vijf minuten, om de vijf minuten,

ieder moment. — JWJW^'*^'^ me^

betrekking tot praten: doorratelen, en met

betrekking tot schelden, twisten, enz. gezegd

van iemands mond: gaan als een ratel.

(Hin 9dJl(UUI n\ SB. bek af, op. — Verg.

(Eli (UllW

^QJ) ?
aSJI ? ^SU) 2 ? ^SUI 2 ? x zie onder

(MIA 6 -^PN SB. liefhebben; liefde of ge-

negenheid voeden of koesteren voor iemand

of iets; medelijden of deernis hebben,

begaan zijn met iemand of iets; slechts

ongaarne of moeijelijk scheiden van iets;

gehecht zijn aan iets, zoodat men er geen

of slechts moeijelijk afstand van kan doen.

^(3^A^(tSi2(chiHn enz. het gaat mij toch al te

zeer aan het hart van bv. zooveel geld, enz.—

ajyj(3^^(frn(*J}(crini\ of <w6^{wri'i<Ji<vi(isn^AKm

Ti N of^6^$^^^i^^^ (via
™Jl

s doodblij-

ven of doodvallen op een cent, zoodat men

bv. om een cent verschil een koop laat afsprin-

gen; ook (op de kleintjes passen. K.)— °>«r>

oqn(3^^ zva. tHyi^^ maar mei betrekking tot

een bepaald persoon of een bepaalde zaak. —

<$,*?, t&taxgjf^s elkander over en weer

liefhebben, beminnen. tngjp^*^ zva.
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meest geliefde. — cKntmnd^k^Mn^s liefde,

genegenheid.

(HJJJ& ~Z&<*n (HI fj\ zie oo><3^*\\

(Hj ft 2 <3 ^2 \ zie <fct6&i\\

(HJ jj (Eft \ daarn. mn \ betiteling zoowcl van een

meisje als van een gelmwde vrouw of weduwe:

juffer, jufvrouw, Mejufvrouw, Mejuffer,

Mevrouw. — Ook de vrouw van zijn regent

betitelt de Soendanees wel, van haur sprekende,

met oqnnms bv. in /iet Tjiandjoersche
y

als de

regent nog asnibiarh* is, zegt men MnxmiKhak\

voorts tHif)cirn(Ui(ui(L,ii\ dit laatste ook elders, als

de regent den titel heeft van 6-s*«S <u a£i w — _

Met aqn(cri\ bans of *QJ)xm aqjj rji \ het laatste

slechts tan liaar sprekende, wordt ook betiteld

de inlandsche huishoudster van een Fmropeaan

of Chinees. — <Hpi vm \ zeggen ook de hoofden

en aanzienlijken tot hun vrouw, tot hunjongere

zuster en tot hurt dochter. De kleine man

noemt slechts zoo zijn jongere zuster en zijn

dochter; zijn vrouw spreekt hij aan met

tuKEJi&tuniKi^w — In de dorpen of in het

algemem onder de lagere standen zegt men ook

ojiMT/jicrns liefkozend sprekend van een kind

(meisje), — Eindelijk gebruiken de Somdanezen

ook nog dikwijh *2j\ vjaar de Javaan <&\

bezigt, en dan kan men het beschouwen als te

zijn een P. vorm voor (het Soendasche) oSw

—

<M(U(Hyj(cn\ zie cnlfr,
>

lt

^l/l
ss — Verg. "nonaamji

<5-SA(oajjs en (Ut 071^1/1 ^n(r^i\\

s
(tqjj (V7)\ zie ojiiTn^ II.

(HI/) KM (HH fj\ Zie WHTJJlw — (m/j(vrniKT}op/i\i

<hj)curn(M7i/i\\

(HI fj (UH (ISYJ fj\ zie cusvmosnji*

(HI Jj 0^7 o\ SB. voorover liggen met het hoofd

op een of beide gebogen armen, bo. op de

tafel, waaraan men zit; zoo gaan liggen.

Zie ook (eri'wji^

Q£l \ zie (u><^i2\ en ook (ynnrvji^rna^^ J)ij <w)

iMn/iw Zie ook aldaar (fonrut^w

(tnjj 001 (E/) fj \ zie w)oo|w

en (HI fj £-+ (Ul 2 (HI fj \ zie vjojic^cuijiw

(Hjjj 2 dJ) \ zie wow

en (HI fj <1J)
OSY) (HI fj \ zie *](hJt(u>(isnji\\

(HJjjOJJfaJl ~Z&(Hl/j\ zie <K»g^N\

en (HJJ) (*-?) (Ml fj \ zie rrj(M(U){Kj)ji\\

(HJ ff (LTfl 2 \ S. <p ^7«^ n P. Sn c&tnjis of «>#* «a vu s

(maar op Tjiandjoer t&'-nA B. (van een

meerdere of aanzienlijke) — ^-^«./n?\ mvdsv.—

weten; kennis dragen, afweten; ook ge-

tuige zijn van iets; kennen, bekeud zijn

met iemand of iets ; kennen of weten door
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aanschouwen ; weten hoe het ergens gesteld

is, hoe het met iets gelegen is of hoe

het er uitziet met lets; ergens bekend zijn,

door er te zijn geweest; lets opmerken ; ook

gewaar worden, in den zin van die woorden,

als men zegt, *die zal het gewaar worden.
9 '

Voorts weten, begrijpen, dat iets het geval

moet zijn, afgaande op de een of ander

omstandigheid; en zich ergens mee inlaten.

—

J5V . (^qji(um(ut (En 01 (mi (i& i ajjn isrn (ui (Mi <eic-^\ JS. p

tni (O not azi cm 2 (i£Zi(izi(uri(cri2<3-zA2(isnc-^ Jt> . den
Ct ca

kost voor het eten, de kleeren voor het

nemen hebben. — (zmcthz pan act&n <n7,o£r»,u>

o * a / r O
(Hi(i\ xn (Hmi ivnam (Kvni(ij)(un d^i2 Q-^2 (isn c^.\ eenUl (k\j CT en

dergelijke uitdrukking.— a^m(yqjjx^i26^nuri(&i^

aqjj(und(in(3-&(uui[Mie- \ daar bemoei ik mij

niet mee; als jij maar zorgt dat het (verlorene)

teregtkomt of dat er een ander voor in de

plaats komt.— cm <n <&i -Jt &vi

w

qtupitLV ?<w> tun tntm

ct^u kan het geheel aan mij overlaten.

—

Nog. mntunt\ voor : gelooven en belijden,

getuigen, in de formule: »™ p en* <mj\<un 2 <foi

OOO O r r G)
(&t<hn (E/titniunthmu^idiu (utnwn (maa^<3^iru %\ a^t

*on p <ru (hjji nun t <i>ii obi ihi kn m. (Eimnovi'maJirufi

6^&(ruiq\\ — (un(Hid(m/i(un2\ of (^n?^qjj(unt\ (inde

spreektaal door minderen onderling, dikwijls

«|fl«\
,

\ S. asmpiniaTis ashicmxns P. en B.

wMTis B. en BL. dat wat ik niet; ik kan

het niet zeggen; dat zou ik niet kunnen

zeggen. — Maar aojMns ook zva. versenoo-

ning, excuseer mij, en wel ah het met

m,n2p£iKn\ gebezigd wordt. Bn. (un'r^i^.uvji^

(witEJiMG^ni&m&iisntut anji 6 _•* <ro \\ Antw

,

Q- O o. a
(UijHns (Krt'r) (Eii q am 2p (Hi (& w — *o? cmn tun

z

\ o,

<tain^Sixn\ B. kennis, kunde, wat men

afweet van iets; verstand, begrip, weten-

schap, die men ergens van heeft. -— (HTvcmntunt

(KTivrui \™ c^\ voor zoover ik ze ken, er van

weet. — (HW(Hjfi'un2(M2 rri{ci'me^\ en tot een

meerdere: (KnxjMixnt&Mfri'-rixme^s dat weet

ik uit mij zelf. — <mw(uri2v>(Hy)\S.(Kri<i?

Silitn\ P. tun /isti uLi (t€i \ B. (van een meerdere}

geweten worden, bekend, gezien; ook in 't

gezigt, zigtbaar, zigtbaar worden of zijn.

—

(^imjj(un2it<n2(Hi/j\ SB. van iets kennis nemen

en dan daaraan het noodige verrigten;

zich aan iets laten gelegen liggen, voor iets

zorgen; weten, te weten komen wat er

omgaat in iemands hart; aan een gast uit

eigen beweging alles wat hem maar kan

aangenaam zijn, presenteren; iemand in zijn

wenschen voorkomen. — (una^t^mnmmahnt
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onom\ of (Lmon9<cioqn(uniofnton(isnoni\ zich
*>hto J «f cri CO CO

met kunnen schikken in en steeds vervuld

zijn met zijn lot, omdat men niet bedenkt

dat net zoo voorbeschikt is, bv. van een

arms, — azionntsntw intones SB. iets weten,

met iets bekend zijn, door het U hebben gezien

of er bij tegenwoordig te zijn geweest.— onn

onnajnt(ciim
i
on^\ of xn onn <un 2 onn\m ? ten <n an q \

SB. neuswijs.

O
Of]J] OJY] on 2 Ofl f)\ zie ojivyon/jw

a o . o
a-qjj (un on 2 asn n \ zie <wiw

Of)J) 0T) (LTH Wl f) \ zie o^vftuniru/j^

C^ o .no
(HI A 2 (UYI OTUI f) \ zie o^itunru^w

o
(H) /) (HI I) \ SB. in het Hollandsch niet terug

te geven redewoord voor (i-m&iasn/iw

(HI

J

] (Hl\ SB. vermoeden; er vermoeden of

gedachte op hebben. &uognon\ 00k: hij had

niet gedroomd, dat enz. (Skr. dnyana, ken-

nis, besef. Prof. Kern. Jav.WdbJc.)— xnonn

on6^ionjj\ vermoeden of gedachte hebben

op iets, iets vermoeden o/onderstellen, zich

lets verbeelden of iets denken van iemand

of iets. — (Uonjjon\ S. of P . iu an Hionji\

B. en BL. onderstelling, meening, ver-

moeden.

Of] I) 2 OO 2 \ SB. kwaad, boos; zich kwaad

maken, kwaad worden, zich dik maken.

Of] I] O] (HI P \ in het Tjirebonsche, voor tea

nrfonqw K.

OfJJ) Of] Of) (HI (&l(Mff]\ zie oJvjononjiw

(HI J) (HI 2 (&W /) \ zw onder <w»\\

Of] I] I Of) 2 \ SB. klein en gracieus, klein en

net, van iemand of van zijn gestalte, 00k van

een hvis of derg

.

(H)fl20020J)(Hlfl\ zie ojitonv\

(HI [) (HI (HY) /J \ zie (KM ocnz asn n\ oji obi rut «\ en

o
(HI

. O
HJJ) Ofl OTUI

f)
\ zie(Mon(ny)jj\ II. {Verb, en Bijv.)

«/

(HI n (HI \ zie (Kj)ohw

(Hi/) 2 (HJJ] \ SB . Mevrouw, betiteling van de

getrouwde vrouw van een Europeaan of

U/iinees. — mji ? onnimm \ zie omojiw

(T) Of] J] Ofl \ SB. met de oogen open ; liggen

met de oogen open, van iemand die te bed

ligt; 00k (van een doode K.); voorts het zit-

ten aan te kijken op eenigen afstand in

plaats van mee te doen, bv. met eten. Verg

.

canton \\

Of) I] 2 &1 2 \ zie (W)^»o)^^\

Of) J)
(*J) g\ en anjiajtfoaidonjis zie <u)<w>{\\

(H]J]2(W2?0flJ]2(*Jl2?\ zie on

t

mh*

(HJJ) 2 &J) 2 QJ) \ zie km(u>\ onder II.
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&J) \ zie <w)ffO)\ /.

(K1JI(*J) Ol^ (KT12 (Kl/I\ zie <M<q*n<Krm*

(Klfl 2 (^Jl 2 (KYI fl \ en ^?^«o)?*oj^n ^^ »o>?

(tOft OJ1 (KYI 2 (Kl fl \ zie onder (&\\

(Klfl QJI RSYI ft \ zie (uajiq\ en fl:n&j) <~n<i5w^\ bij

(U) ni asnji a — (j~i#0o? (isrijj(Ki) asn,) zie a^rg <eji J» \\

1 2 GUI 2 (YUI fl \ zie (KMtKmru/iw^
no. o r>

(Klfl GhJI (Ul fl\ zie (KJt (h) cu/jw — (Hy)(tj)(ui-Ji(ynji\

Zie asr)^n(H7V^\\

(Klfl ®J1 (LSI 2 /W7 fl \ zie ojukjku/iw

(Klfl (*JI (Ul
f)
\ zie ojkkjku^ij^

Of] J) 2 #J? 2 0^1 fl \ SB. uitsteken, van een hlader-

loozen tak van een loom ; ook versehillen, en

een verschil geven of opleveren, met he-

trekking tot /let uitrekenen van lets; voorts

(nog gesloten zijn, van de <w*p bloem. K.)

Verg . <fm<un.^

a a
(Klfl #J7 (LfUl (Kl fj \ zie onder (&\\

(hnjj&Jl am fj\ zie WMtrnjIw

(Kl
ff 2 &J) 2 Om fl \ zie (^ia^gnrn/jw

"Zj ^
(Klfl (*JI (KYinr) an n \ zie wws\

Q*)
If

<r
*l \ SB. pijn, smart, pijnlijk, zeer doen

;

Jig. pijnlijk aangedaan zijn, van het hart

of gemoed^ ook zva. *m<H7/i-m\ — o^^'^n

iemand kwellen, zeer doen, kwetsen .— <hw

™Ll nri ^ daar/i. tat ojiw asnji\ en <u9n/jtmfiiisn/i\

SB. pijn, smart, kwelling; voorts S. en

*m cm mi asnji\ B. en BL. ziekte, kwaal.

—

iw(Hiirri(LM(Hi~/n<nasns hartzeer.

Q
(Kl fl nrj \ SB. soort kleine tampir; van bamboe

gevlocbten wan, waarop de rijst van bet

kaf wordt gezuiverd.

Ofl (Kl fl oil
CYI \ SB. de middennerf van een

klapper- of kawoengblad.

(Kl fl 2 T} 2 \ SB. niet daartoe geregtigd mee

eten, van iemands eten, of wel mee ge-

bruik maken van iemands goed. Ook iemavi

zijn {liaar) ecldgenoot aftroggelen en daar-

inee leven ; overspel bedrijven met iemands

vrouw, of van een vrouw gezegd: met den

man van een vrouw.

(KJJinri 0(KYl2(Klfj\ zie dJm r^

(Kl fl
CTI (UYI 2 \ zie (mnajm*

QjCMTJIW^fKlQ&fl^ zie vfoJivfrioyi^

(Klfl^ (Kl (KYI n\ mvdsv. van (HyjtHi^^

(Kl fl ^n &JI (ISYI f)\ mvdsv. van aqjjdJi asnjjw

(Klfl (Ul OJI (Kfl fl \ zie objV^xv

VM 'Vi ^h ^Ji N zie *?^*

(ft (Kl fl (trj
cTI QTI (Ul &JI fl \ zie <rf<tJi(ij>jj\\

(Kl fl T? 2 <n *Tfl (Kl fl \ zie onder mi»|7im|\\
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(hjj ni nri \ zie <yji%s i.

(HJJI (Yl **n (HYI [I \ en mh^*^ <xn *nji\ zie <w>

(Hi/1 (Ul (Hn fl \ zie (Swim/I*

(HI fk 2
cyi 3 (KYI fl\ zie (tJn^giKv/iw

(HI fl (Yl *YI (HYI 2 (HI fl \ zie <ni<ri<une^9Jia>ojl\ bij

in <un c~^(kJ)jl\^

(HI /fr) (KYI (HI /I \ zie oS-n*^v\

(HI A CT) 2 (KYI 2 (ISYI fl\ zie »o>*»n?*rtsn^\\

(Hi /f cm enn arm n \ zie aS^^nx

(HI Jj 2 OTI
<rH GST}/) ^ zie ooi**fimsn^

(HI fl 2 *Y1 2 RSY1 fl\ zie oJii rmasnji\

(HI

/

I
<rH (ISYI \ zie »o)«5^\\

(HI ff
CY1 (ISYI \ zie (WTiasnw

(HI fl
cyi 2&J12 oruifl\ zie ^wf,^\

o . , ..

(Hijl nri (Ul (HI fi\ een soort noningbij.

O
(Tl(hqjl (Tl^n (TI(lJl(tJl2(HIjl\ zie ^^^m

V ?9
] 1 V

Cy
^ °7 (nJI (Hr

*/l x $B. van een pan-

tjoeran: met een dun straaltje; een dun

straaltje zijn en niets meer; voorts van de

zon: ongewoon spoedig dalen of gedaald

zijn, ah kef., zooals wij zeggen, zoo gauw laat

is geworden, zonder dot men het wist. Verg.

artKntnnimtrutKn/iVi

(HI /I (Ul (YUI (KYI (HI fl \ zie <£t<nji<HrtJl\\

(HI /I (Ul a5l\ zie <Q<um\\

(HJJ nri (Ul (KYI 9 (LfYI (HI fl \ zie onder *S£?

(HI fl
<rYI (UUI 2 flv/1 fj\ zie <^^asn\\

(HI Jl *T~I (EJl n\ zie <w>m^\\

Q GO
(HI/1 nr) (EJI fl\ /. zie ajt^ntui^w ^JT^^j^\ zie

(Ejitpiw — II. Mhini (&iji\ SB. zijn in de

eerste periode van zwangerschap ; ooh van

een dier. — Een vrouw is gedurende circa

drie maanden njiram, en het is in deze periode

(in de 2de maand der zwangerschap), dat

zooals men meent, het kind voor de eerste

maal door een engel genomen wordt uit de

moeder. Voor de tweede maal geschiedt zulks

in de Ide maand der zwangerschap.

De afwezigheid van het kind stelt men in heide

gevallen op zeven dagen.

(HI fl (Ul (EJI p\ zie onder (jS^w
crl S CO) ^

^^°VjV zie tw
(mjini crri ^karn (Hi fi\ ^ M^^i^
(HI Jl

*">? (IZYI \ zie onder (uivrnw

Of] fl (VI <WI (ISYI fl \ en mj\(uiK^(^\ zie onder

(KAtcnasn/i^

(CI fl (Ul (CYI OSYI fj\ zie onder ^Vn^w

(HJJf
€^1 \ LS. ash<nt\ encrncm^\ B. wakker zijn,

wakker worden, ontwaken. — mj^^
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wheels cm-r\am^\ mvdsv . — tyn/jninis ooh :

SB. weer vloeibaar worden, van gestolde

olie. Verg . <r^aunc^ajjj^w — ^^i^»oi^(K7^\

ash xn on uni <n an % \ orn am % rn <kyi on an % \ nog Wak-

ker zijn, ook voor ons nog niet naar bed

zijn, nog" op zijn. Verg. (unnnw — //. cmn

*»s etb (Latmnni«n(Ki^\ zie m *t\\

OO Jf
<r^7 OH (KYI 2 (Kl

ft
\ mvdsv. Van (yqnamthit

(htji\ zie dab bij ojiam*

(Tf(KlJf (TJ^n QlKn o\ zva. g^w — Verg.

(tq))rnarr)rn<~ri\\

(tan (Ul (tn ^y7\ zie ccTKuw

ocijf (KYIfjQ^l (HY1
y?

N zie "^W&f^P

(Hi
jf

2 (kyi n (&J) 2 (kyi n \ zie ^^f^?*™^

(HI
Jf

(KYI
ff
&JI (KYI

ft
\ enz. zie onder

Jj»*™y^
H*

(KJJf 2 (KY) ff&J12 (KY) ff\ SB. den vischhoek

met een kikker er aan laten heen en weer

gaan, langs de oppervlakte van het water, zoo

als men doet bij het visschen op an <vr°rn/i\\

(Kfjff(KY}\ zie w^w

(KJJf (KYJ
<yi (Kl ff\

zie <ux"ww

Q
(KJJf((KYl(KYlft\ zie M[«n*<nji\i

(iqjf (KYi (KYI 2 (K)
[f\

zie ^1^
Q

(KJJf f(KYl(Ul (ISY1\ zie onder <w>^\\

<Kj
ft (KYI (KYI (KYI

If
\\ ^t^^nitnioaiiHr^x zie 0S1

a a

Off ft 2 (KYI 2 OSYI
/f\

zie ojitiKmasnjiw

(Ml
Jf

(KYI on/)
ff \ zie ih!M<ruji*

(Kf Jf
(KYI \ zie (uirxriw

(KJJf (KYI \ SB. werkelijk, inderdaad; in waar-

heid of in werkelijkheid (Skr. nigata,

bepaald, positief, uitgemaakt, zeker. Jav.

Wdbk.); worts van een droom: uitgekomen,

zich bevestigd hebben. — xn tninasnA t imjf\

iets bewijzen, aantoonen.

zie (KJitsn^

(ISY1 \ zie flU asn w

(KJJf (ISYJ (KYI 2 (Kl ff\ zie w«sn\ I.

a .0
(KJJf &SY1 (KYI

ft
\ zie '<m asn tuTi/i*

O
(KJJf OS 111 (KYI

ft
\ zie (hJiastKhfnjiw

(KJJf RSYf (iSYl (Kl
ft

\ zie (wwasn/i*

(KJJf OSYJ (Ul c^ (Kl
ft

\ zie onder nsn(m\ aldaar

II.

(KJjf(W12(KY12(Kl[f\ zie <Mms*

(KJJf
(*J1 9 (KYI 2 (Kl

ff
\ zie o^?w

(KJJf2(M12*Yl2?(Kn2(Kl(f\ zie wj-n^^w

(KJJf (Kl *Y1 (Ul ~JI (Ml
ff
\ zie (M-rxujiw

(Kf Jf 2 (Ml 2 Off (Ul P\ zie (M2v^(ui^

(KJJf9Jl(lJ12(3~Z&(Klff\ zie (SiaJit^

(KJJf 2 (Ml 2 01 (Ul (KYI
if
\ zie m?^mi|\\

(KJJf 2 0J12 (YU1
ft\

SB. er uitsteken, van het

been, bv. van de rib, gebroken bij een vol;
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ook en dan gemeenlijk (Hyini ! Mt<ruji\ zich

vertoonen van (gezond) vleesch, ten bewijze

dat de bbrok is genezende.

ctq d qji out o (cm <*o/j \ zie bij waru^

c^ oO
. n )

(Hfjf (M (U1 (KYI ft \ zie aJitJiarnp\

(Hlff QJl (UUI fl \ zva. (hi % cm aju/fw

(HI ff (U) \ SB. maar met <3-sa<uj{\ ah mooijer of

hoffelijk woord: ziel; fig. leven, iemands leven.

o o . no—
? 2 (U) 2 \ zie 6-&<hi(kiiji\\ <Hjji2(V)2(3-iA(mji\ zieW
o o
(KJ)2(V)i\\

(HI ff
OfldJi OTf (HI (§ ^&(H1 ft \ zie m^o^mw

(HI Jf OTf <m <52 *^ fl^ zie ^^^^p 2 en 3.

(id n (U) RSO
ft

\ Zie OJ) (V) asn/jw

(tgj)(lJI (1ST) fj\ zie <&&asn/l\\

O .a
(^q /% (Ul (hJI ^k(l^l

fj\
Zie (Kntvio^w

(Hfjf OldJI arm fl\ zie ttjivfuiru/i^

(iq n 2 ori (di arm
ff
\ zie o^i^-n^w

frf) n dJI OfX/l (HI
ff

\ zie fiJtiuinruji^

(KJJi CUI (Ml
fl\

zie mioo^

(Hl/J (TIA 9 (UW (HI
fl

\ zie ojxrui^

(HJJI arm POSH (HI fi\ zie ^^?vv

(Hi Jf
arm CG)\ mvdsv. van <*yj*?\\

(Hi ft
arm (Hi (HH2 (hi jf\ z%e mmm*

zie <$njtiHTtji'tk— f2Jl
tn4'H

Zl/l^
zie ook *ji twiixriji^

u
.

(Kfjf (^12 amff\ zie ffO)^?ffoi^N\

(HJ Jf 2 ariA 2 (KYI
ff

\ zie ff0)?*™?*n7y^\

an (Hl/i ori arm ori am \ zva. ^W^*™* K.

(Hfjj arm amm (HI n \ zie ^^
Q O

(K? jf
arm am am 2 (Hi /j \ zie 00) ™?*™*

^ n
Q<] ff (VJ °1 (Hrj aSYi

fl
N zva" m^^^

aqji 2(Ln2 (kyi 2 (t>n 2 am ^2 ^n \ zie <Mt

(Hi jf
2 cn arm (tsrj (Hi ff

\ zie ao)?^,ru >i5r^w

(HI
ff (Of OSn OSn j\ \ zie ^<Q.v>n<*snj^

(Hi jf
(cn arf asn asn j\ \ zie Um.^dsnasn^w

O Q .00
(HJJI arm (Ml P (UD (HI

Jf
\ zie oJiruoJi^

a a a n a
(Hffl arm (Kl ^ OJU (HI

ff
\ zva. (HyjruoJi^fLmifn^

en /tier en daar de gehr. vorm. Afgaande

welligt op de overeenkomst in klanken en let-

ters, beweert men dat het een verbastering is

van <fyM/rSi{(un(m/i\ zie dat bij ojkhji^ oji

(tuhijiz bestaat niet, terwijl in sommige streken

ook (MiruHh/iq ontbreekt.

(Hf jf
2 arm 2 cm 2 am n \ a. zva. ^^??^a^N\

. Als ket grondwoord neemt men aan mi rut

ftJ)?<KTJ0\\ OJI ITU (UitHT) ^k2 (Wi I (Ml 2 (HW /j
\ SB. met

ieder al is hij ook nog zooveel hoogerin

rang, niet schromen te gaan kennis makea

of te trachten dat te doen, zoowel tcaar

zulks prijselijk is, als toaar ket is een zich
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voegen bij personen. waarbij men niet behoort,

omdat zij te lwog in rang zijn. anji*™**™*

(hjijj\ b. Ah het grondwoord neemt men aan

oJittruid'iMitmjw (mji i <wi ? (in i (KWj] \ en w /rui an (uri i

aruiznM(Kriji\ redewoorden voor xnthp cm an/fs en

qji oji tru izn an /)\\

Q£tn GUI (&1 (1ST} 2 (*Ofl \ zie cm (wim asnjv,

<-v C^ CY

nrui 2&J1 2&n (tafj\ zie ^ru2a^2w

QUI (HYl \ zie »o)(*^[Vk^ ^

n .

(tan GUI (EJ1 rJI 2 ffi!7 2 0i7 fl \ zie mmJu*

(Hlff GUI (UYI (HYl 2 (HI fj \ zie aji<ru.i~nxi

*/

Gjin 2 GUI 2\ zie (M2(riji2\\

{H7# 1^1 \ en anjinjiiuianjis zie

(HJJ) 01 f(UI (L>n 2 (HlfJ \ zie a^^^aa^w

(HI ff 01 QJI QCY1 fl \ z/e xj) <rj xji (hrnji>\

O o o
0-n fl #7? \ zie a--i<ui\ en <m m nn

n
(HJJf (n QJI t15*)/} \ zie a^^cuiasnj^w

(HI fj 0J1 (ISW (HI fl \ zie (Q<u>vnjl\\

01 (HJJj (Ul (HTJ
ff\ zie rjfKJtfvianij^

IHJfl 01 (U) (*J) ft \ zie (QvjaJiaJijw

(HUI (Ul \ zie mm*

J (Ul \ kunstterm voor ^ op naar den berg

Tjoepatig, gelegen in het Cheribonsche, Re-

gentschap Madjalengka, Zulks geschiedt om

aldaar tot echtgenoot te worden genomen

door Iperi, een djin, en langs dien toeg geluk

en voorspoed deelachtig te worden.

A. - £> . a O
(HJJj(LJi Ofll OfUYI CH} n\ zie ajt(CJtam^\

(HI fl (U) (HYl 2 (HI ft \ zie <k/i^i»o^n\

(Hlff (Ul (UU1 (§ ^&(H1
/f\

en (tqjl&wafr!ian/i\ zie

Qj)aji(iM\\

(Hlfl&Jl 2 \ zie (MOJiiw

<^ Q^ nn
(Hin a& (HYl n \ zie ^W*™^\\

(HjJJ (UU1 2 (HI n \ zie <&aM2ar>ji\\

(HI
/J
(Wl (HI 2 (KYI n \ zie onder 'mw

(HI fj (Wf fl (LM fl \ SB. schijnsel, nu eens wat

helderder dan weer wat minder helder, van

een damar of van een vuur, gezien van op

eenigen afstand.

o
(HI fl (UU1 (&1

fl
\ zie ffo)g &in\\

(HJJ (H1JI (UY1 2&J1 (HI (HI n \ zie <>nji<unt<\

(H)n (ton (Ul ^Jl (HI
fl

\ zie ^«\i
O
l*QJI (&l fj\

SB. in het Hollandsch niet terug-

tegeven redewoord voor annicui^

(HJJfCEJls SB. schildpadeijeren zoeken.

(HJfl (SJj \ SB. manufakturen. — (8i(u<^aqfi<vi\

van den aard van manufakturen; manu-

fakturen. tm(paqn<&i \ stank van brandend of

verbrand goed, ontstaan bv. doordien iemunds

samping in brand raakte; daarnaar stinken.
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tm n (E/i p (un (Hin \ zie ma*^

(hi n (&] a/n (hi 2 (hi n \ zie H^^CA^

(KJJ9 OEJI (KYI 2 (HI n\ zxe <w\ 11.

(KJJI (EJJ (KY) ft \ zie oJi&ituryiw

a o
(HI ff

(Eft (KYI 2 (HI fj\ zie tJivtw

(HI ft 2 OEJI2 OSYIff \ zie <wii<e»»*sw^\ (Verb, en

Byv.).

(Hlti
(&f

(Ul (YUI 2 (HI ft \ zie oJiVkiutaruiJiw

(HI h (Eft r*Jl (CYI OCJ \ Mjjizn^'rttw^ enMyjt&i-ji

nbmttnjis zie <w» <&?~ft\\

(HI ff
2 (EJI ~JI (YUI fl\ zk <b)d(zi^i<ru>ji\\

a C^ Q
(HI [I (&i "+-Q. &UI 2 (HI ft \ zie <& M-Aryi/jw

°SL1
(E/̂

irfh'*
— W^j^^T SB. de pit met

het vleesch er om heen van nangka's en

tjampedaks. Verg . «^t)^\ II.

(HJJI CEJ1 *JI (Ml n\ zie (hi&i^Kw/i*

(HI (12 (&I2\ zie <w»?^w (Verb, en Byv.).

CTf CO *°

(HI fl (Eft (KYI fl\ zie aJi&KKryiw

<̂ > Q no
(Hi fi oeji asn \ zie <w> mom*
erf Co <*

(HI A CYYI!>\ zie <£><mtw

(HJJI.CfYIPOSYI (HI fl\ zie o^^t*

(Hlft 2 OfYIfl (0JI2 CTYIfj \ zva. ^
Q <^S a CY

(HI fl CYYim (Hlfj\ zie <&cm*

(HJft &n (KK 2 (HI
[J
\ zie iicm\

^Qjfi
°^ (KYIfl\ zie tuicmuriJIw

£>.£>. .fa

(HI fl 2 (CYI \ zie »Jigxm\

(HJJI 2 (CYI\ zie ^,0$*

(fl (HI fl (CYI (§ ~£&(KI/I\ en iqtqnvntfntMiJis zie

/"
CYI (Hlft (CYI 2 \ zie ^(tJiccnt^

(HIJI (tmnri (HI fj\ zie oJi(cn%

(HI fl (CYI (KYI fl\ zie oorr™*™^

(HIJI (CYI (KYIfl\ zie oJuctjKnft*

(HI

f

l (CYI 2 (KYIfl\ en tpvi n̂ ^ l}

^l
(y

2fl^ zie <^>

Q<] ft (EYI(lSYIfl\ zie <w>i^«s77^\\

O . n
(HI fl (CYI 2 (KYI fl\ zie ifJinrnji .trnj^a

(HIJI (en (KYI n\ SB. in het midden diep en

aan de kanten ondiep, van een water.

(HI fl 2 (CYI 2 \ zie ocoairntw

crl <n^ ^
Q CT^ s

. , (?)

(HI fj (CYI 2 QZI 2 (KYI (HI fl\ zie onder ^?

(Hlfl (L/YJ (Hf \ en (^(uncmihhri2im^\ zie ^g? NN

In plaate van (mjj(un(hn\ zegt men 00k ah <t^g^

of ah<ui(M\ en i.pl.V. a^(tm!hn<tniiitn/f\ zegt

men OOk ttbxjnaniHrjiimjis of ah(Ulthri!t<niim/l^

(HIJI (UYl (Ul 2 (Ul fj \ tbjimMiiUfi en ohj)<Lmal!
d

mi~ji(Hifi\ zie am (W t (uji\\

dfl ft (IS*! cnj
Jl N zie M^rH^

(HI ff (UYl 2 dftJI ft \ SB. van menschen: rusten

met de kin op iet%; en in sommige streken
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ook achteroverliggen ineen stoelof canap^

bijv. lezende; ook nog: het hoofd leggen of

gelegd hebben cp lets. Van dieren, bv.

van een Jiond die ligf, ahjj^mftvt^s of oh/i&jni

ouu(im<Ki\ den kop leggen of gelegd hebben

op lets,

(KJJj
2^2*^7 (HY)(K1 fj \ zi? <82 'ri<Knji*

(Hi ft
(*J) (Ul am \ SB. stijfstaan, van de penis.

^y^/^^\ en ^<£*™r zie A*)

any*

(Yj (KJJj (Yj (*J1 (Yl (YU1 (tn (Kl fj\ en r^*^^

crui ar) <ux (Kyi \ zie <n (ti) ri xji <n ru (atm/lVi

(Hjjj 2QJ1 2 (&1
fj

\ zie «>*w <£^p

«/ «/

(Hj fj &J1 \ zie aJH&w

«/ t/

(HI ff
2&J) 2 \ zie wzwzw {Verb, en Bijv.).

(HI fj (Ul 2 (Ul fj\ en tf^Krozaj^ zie (khojikijiji^

(Hj ft (KT)2\ zie <w>*™?
NN

(Hj fj (KYI (U)(U}2\ SB. (in het Buitenz. ahji^fn

ww K.) van een gawir: met een groot naar

binnen toe wijd uitloopend gat of hoi,200^

men er in zilten of zich verstopptn kan. —

En volg. K. van het gatofhoh naar binnen

toe wijd uitloopen.

^/C^ N zie •t'&l*

?5^C2n7 N zie ww*

(tOft (KYI 2 (KYIfj\ zie *j»«tji«o^^

C^ Q
(to n (Hn arm aw

fj
\ zie a^am-ru*^*

(tQ
Jf

(KYI 2 (TUI 2 \ zie 9Jitmi<rCtt\y

(tQ ft 2 (KYI (KY12 (Klfj \ zie <w»?*"n\

C>
(hoj(Hn(U}n\ zie (KnaQ^s

l*QJj Qj <KY) (Ul 2 (HIfj \ zie <&^*o)^nn

(KJJj (KYI (Ul2\ zie ^nMiuajitw

(KJJj (KY1\ zie aSiwiw

(KJJj 2 (Kfl 2 ^rl (HYl2(Klfj\ zie a^z-n^\ (to n\ zie £)z'$i\

<Hj ft (M ten 2 (Klfj \ zie SS-Uasnj^^

(tqjj (Kfl OAft \ SB. zacht klimmend, van een

weg; en niet steil oploopend, van een berg.—

Verg. <rutzi~i\\

iKJJj (Kfl (UU1 2 (HJ (tOfj\ zie (SiMjIzanjlw

(Kl ft fa/1 \ SB. opzetten, ronding beginnen te

krijgen, van vrouweborsten

.

(tQJj (atri2(Ulfj\ zie ^w?^n

. G)
(Hj fj am (HYJ (Kl fj \ zie <til<m<H7}ji\\

(Hj fj am (YXJl (HI n\ en Srjj^irutmjis zie oQ'^vp

(KjJj Ctrl (Ul ~J1 (Kl fj \ zie (M-rniu/iw

(Kljj am 2 (&l/j\ zie »Ji(fhti^\\

(Hjjj am (&) (hOfj \ zie Mtfnvyw

(Kjfj (TO am\ en i^^cmamahiiimjis zie

(Kljj(Vn\ zie www
«/

(to ft &n (VI 2 (Ul fj\zie <HMvn(ui2(uji\

(Kj ft CIZl OSYl (Klfj \ zie Mxn,tsnji\

M] ft &n. <m (tO
^ fj \ zie .aQ$*uji<ti

a of
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* Q OS" a a'

n

o
(HJJf (XT! cm \ en a^«rifm9hitiHyi\ zva. ohjj<m

o o/
cm\

etl a4jjamcrn»wg(Ki^^

(&)\ en 6Q(eji\ SB. moeder, moe. Behalve door

;

een kind tot de moeder, wordt het ooJc

nog gebezigd tot een vrouw uit .de volks-

klasse, te jong om haar met (m(fa\ aan te

spreken. VoorU gebruikt in sommige streken

een kind het tot zijn oader: vader, va. Tot

de moeder zegt het dan ^fv^— Bat een

kind de moeder bij den naam noemt is ook

niet ongewoon.

G&l 2 \ zva. (un(q(EA2\ en <£/»?<u><n^w

(F/l*>\ SB. een redewoordje, waarover men zie

de grammatica.

<n CEfl P\ SB. bijna, bijkans, het scheelde wei-

niff. — <n(En%rn(&i%\ en ^(E^^CEJi^urta^^

hetz.— a in (&Hn <&i % \ ook wel eens <m<^o{

tn (eji % \ en gewoonlijk qji a^ <&i^ <w { \ alvorens,

voor dat.

(E/f o(M \ (dr. mahzar). — G-^^n^^a^ ^o^w\

(waarin men6^kni^^ini^\ wit verklaren met

het Jav. (unmajnnris onbebouwd veld, opene

vlaktej en van daar ook wel, volgens sommi-

gen: (p^ia^^i^^^) SB de vlakte, waar

alle menschen eenmaal zullen verzameld

worden.

(&) P crx/j (ten
f)

\ schepsel Ar. ^JLsrs/o

(E/i o(Lfj arm fj\ (Ar. SsaJi:sv*>Y — -m^^

ojiorujis en 'ru2^(E^^(L')irhiji\ zie "m^w

(&) 2 P (U1 2 (UV) /) \ SB. van de vruchtien aan den

boom: in overgroote menigte hangen, den

boom als het ware bedekken. Verg.

CFJ) o(UUI (U) (HI
/f\

ook (ej^ojlkSkhis Ar. Moh-

ji ad-din, volgens de inlanders een ander naam

van den persoon, bedoeld met G^<i7r?™^\

maar inderdaad een gedeelte van zijn naam.

Zie bij G^Aam^irviajiw

(&) (§ s^k/l (K1 \ maar gew. <&\<vr\ spr. uit: mana

Ar. ,-AJwV SB beteekenis, zin. — <&

<&>6-&/i(m(3^(mj\ (ngama'na-an) iets verkla-

ren, van iets den zin of de beteekenis

verklaren.

(E/J (§ **&h
<YI \ of (EJlwn^ 00k <zi(unnn\ SB.TQOU"

ding, uitwatering van een rivier. Luidens

het Jav. Wdbk. ajj.<u>
rn\ ofw «vw«-n \ Kv>. en zva.
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*jntfn<M-&.(mji\ het einde; enz. ook zva.

t&}<znt<un<hn/i\ gevolg, uitkomst; enz.

(E/l (3 sZfkRSYl \ (yan 6-&*sii
J
S. Kn(EJi(m^ivn(mj^\

B. (v. e. meerdere), denken; ook raad houden,

beraadslagen over iets. Pass. (&m6^aoSiw

(E/l (§ ~&k(UI 2 (Kl fl \ zie <rm«i'-n\\

o
(E/l § ^/kanji (E/l fj\ SB. loods, stuurman

(Ar. r%\jt/c moe'allim, onderwijzer, meester;

Perz. loods). — <cifzi<3^itnji&i(m/i\ loodsen,

sturen ; een schip loodsen of sturen ; bij

iemand, op zijn schip, loods of stuurman

zijn . Verg. <m trfit i^j w

(E/l (§ ^&(UI n \ SB. vergeving; vergeven, ver-

geving sehenken; ook pardon, met uw

permissie, met uw verlof; en zva. &kz»6^*.

oji^ichtjiw (Ar. {_}LXsOj— Verg. (u tru t&i asn \\

&i<vi6^a(ui^i{htji\ om excuus, vergeving of

verschooning vragen, ook als men ongeroepen

of zonder voorafgaand verlof komt of gaat

op iemands erf, als men zich toil aanmelden,

enz. — men zegt dan (&}6^a(uh^\ of mooijer

n * a
miKnajicHKM c-^itrt (uw arn vn 1&1 \\

Q ^
<&l 6 ^&(IJI OSYI n \ zie 6^*ij> *>nji*

<£>? 2 (§ ~£&2 (9JI n \ in het Buitenzorgsche, maar

in de Preanger o iG^ai m-s*<nm\ SB. beter,

vooruitgaande, wat beter ; beterschap ; ook

een beetje, iets of wat. — Verg. £>?y

dat men soms ook tegelijk met &i?6-i**»j»~^^\

bezigt. Bv. (hifi(EjitLm(Kn^i(Kii(m(M(3^A(Kina^i^\\

Antw .
r~n&a<ea(Hit&i26^ii(M-zA(Hi/)\ er is wat

CO -^*

beterschap.— e«(5i*?MiO? <m^\ ieder

oogenblik; ook zva. QiStsQtiM/i^ Bv.

Mt(3^iiMi6^tajHiLO}(utn(ij)(LM\ ieder oogen-

blik, om de vijf minuten zamen kijven

of twisten, bv. van een man met zijn

vrouw. — ((Ejitzji2(3^fi2
0j)ji\

soms in plaats van

truruiapHr anj^ met betrekking tot kntnart tun ariji \

en wel om het langzamer knijpen ofpidjetten

te bevelen. K.) — II. £?*6i*?£??<N7,7\ zie <£?t

O

OBI (§ ^&2 (Ul 2 P\ of wel &&QtQn6£Li8n\

zie 6-&i<ui9^

cncEJ) (vm\ mil, Mei.

Q *
(E/l (VH (HI \ zie (iTYtmw

* (Jl
s ^

Q
(E/l (UTl (Ml\n \ SB. het vocht doorlaten, van een

aarden vat, een dakpan, em hruik en derg.

Verg. (cn r
najiji\\

Q
(E/l (V7I (K7).\ zie ojmw1 sp

(En acr) o lun an n \ zie ^ «?.< *

(E/t (CJ (Ki dSYl n\ zva. »miE»«»i^jjn»2^\\ Ar.

maoenah, hulpmiddel; Perz. mao/mak, ook

magt, vermogen.



MJ2^2* X 694

(E/f OCA (Kl (KYI
fl\

zie bij %$P*™JI*

(E/f ofcj \ en Mt'TK&iaps zie <cn<p^

(&IOZ)\ SB. tijger. — og<wi?»o??ffo^\ zie

tniEA<uuit<&t<Krit<>™jl\ en (EJtipasYiasnaiJtjix zie

m(EJi^t(tsna5ntru/j\ beide bij (ntEJKbviiw Verg.

(EJ) tf*sP (Lm (HI f)\ (fic^^(un^n<r^(Hi^\ en (&ie~t<rfn9

*n/J\ zie <uie-{\\

(EJi £^(Kl [)
\ il/aZ./S5.spelenomgeld,dobbelen.

Verg. ap <wi <hijiw — (EJie^ta^i2\ ooh wel <*!<&!

*a^i2\ een soort boksen. Zie ooh onder

Kniciifw —
(
*£ po, een soort van chineesch

haartspel: main po. — P.).

a
(EJI C^QTI &J) \ zie c-<rf<u>\\

(EJI 9J) astl fl\ (dr. Cw°)zie M*-^ — /E/, 'rw

<HW(n/ifU)a!rnji\ Ar. mal-ahoe-lmaut, de doods-

engel.

(EJI (U) QJI fl\ zva. <tr)o.*^\ zie cenw^
<2°yi

(EJI (LJt (EJI 2 \ zie (y>(&n\\

(Eft (Lm \ Jav. en Mai. groot, boog, in zamen-

stelling met een ander tcoord; het toordt ge-

voegd voor dat tcoord, en druht dan zeer

hoogen graad of toel het (de) grootste, het

(de) hoogste nit. (Skr. mahd). Bv. <&i<unoji(8i\

hoogbeilig. — 4n.<&t<unajt<&\ de Allerbei-

ligste.— vHunrtuzy de Oppervprst.— In

<EJt<unoji<&\ en derg. vervangt men het, een

meer Soendasch woord willende bezigen, met

an,?(8i^\ of <rvi<Kn\ zeer.

(EJI (Lm \ SB. genoeg, voldoende
;
genoeg beb-

ben om te leven; welgesteld; oo/c tegen

be tn opgewassen zij n , Verg . mhea^w —

(utitvuHTKE^ajniuviiyn/is toevergebed, om een

beetje van iets, bv. van rijst, niet vol-

doende voor een zeker aantal personen,

tocb bij uitkomst voldoende te doen zijn.

(EJI 2 (Lm \\ — Slechts in de spreehwijs . m6^aJj>{

&jmui tnj aJ; (a Mr)ji\ (Kixm(3^AasiKUj <ru (&i2(un\ stank

voor dank krijgen; met ondank beloond

worden.— (tntzuams Kw. zva. <zikii\ vrekkfg,

als de zucbt om zicb toe te eigenen of aan-

tematigen wat iemand niet toekomt; zva.

<k?(m^*n drift, gramscbap; enz. — ooh zva.

<$> (uinsn/i\ verwoed, woedend; enz. en zva.

<njj/ej{\ afkeerig, ongenegen (abgeneigi);

antipatbie; enz.— Jav. Wdbk).

(E/I2(n (Lm an (Lm (Ml
f]

\ SB. arm, zoo arm

als de mieren. Verg. ^*w<n^\ en ^
o

asttart/iw

(EJI (UYI (H) (Kl fl \ en <EJi<un<Kn<mj\ zie <vn (un ttoflw

(EJI (Lm \ Jav. en ztlden verstaan of geliruiktt

bekwaam in zijn vak; bedreven.
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(&l Oft (uY)\ zva. G^Atrvtojiji^ maar het woord is

nift fatsoenlijk, welvoegelijk sprekende toordt

het niet gebruikt.

7
OEM (1ST) HI (&l

ft
\ naam van de eente maand van

het Mo/iammedaanschejaar, ooJc wr) \ genoemd

(Jr. p^^vo).

Q
(EJICLm (U) oru) n\ SB. anders doen of han-

delen als de heele wereld ; bizarre, vreemd,

zonderling.

(Ef) (UW (tUl n\ Jwtz. of wat mooijer woord als

(oji^hs II. (Ferbasterd uit het SJer. maharga,

groot van prijs. P. Mai. Wdbk.) —

<ci (EJt tun orui z mi^ van iets den prijs hoog of

hooger stellen.

GEJ1 2 (LfYH (tlXA
ff \ en M(EAi<un<ruknji\zie SAiworuiji^

(&)(Ull2(nJl (§ ^As(K)fj\ zie nJnttru*

(&)asn arm (HH2(Hi/f\ zie <un<r8iw

™ Q O
(&l(Lm (Ul OSY)2(Kl fj\ zie <un&asnji\\

Q
(&l OJY) ori (HI \ en <&i(un(nw)(&i'n(Hi%\ zie onder

^# (OH 2 QEA ft N en <&i(uni&i<mji\ zie (cniungtEA/jw

Ĉ /

l)

(Lrri

e
/
\
a
£jl

X Ar
' O^^^Oyeigenn. Moham-

med. m<i£n<EA(unGA(iaji\ de profeet Mohammed.

(Ml. <isn \ (Jav. poet. zva. <&i \ alleenlijk, alleen

maar, enkel).— hckeji^s SB. bij uitsluiting

of uitsluitend zijn, zich bevinden ofwel

gevonden worden ergens, bv. van een hoedanig-

heid, bij iemand.

<n(&l(Lni2\ zva. (vitvht*

(&) 2 (UH 2 \ SB. de aanslag, het zwart dat zich

zet aan potten en pannen, tengevolge van het

op het vuur staari, zoomede rondom in het

gat van een fornuis; lampezwart. — Verg.

on (zji mh g\ en <w rn cm oji \\

^Jj^Oy^N en 0j??»o?<k?^\ zie (Wi<EJi(mn\,

(&) (Kl\ SB. welk, welke, wat; waar, van waar,

waar van daan; 00k zva. mt&iasntKnjis en 00k

zva. (cnamjis kijk; kijk, dat.— (Shea an \ waar,

alwaar; ooh als, indien. Verg. 6-& rrt \\ — oSk&i

ffv7.imc\ waar 00k. — «S?/£/?»m van waar.

—

*ni(EJi(Hi\ waarheen.— (H7i(Ejmn>a\ (wi(&iniM\en

ObniEJtnicHiy mvdsv . — aptru
f&j)

(Ejichi <&ian\ niet

maar ergens, hier of daar. — njidojx&ioa

^»oiu^m\ loop (of: loop nu) waarheen

je wilt.— »<7i <&i an t&i on \ overal heen, heinde

en ver, aan alle plaatsen, overal. — am a*

onkitMi\ hetz. — ayji(tm(EAima<monjf\ waar of

waar heen gebragt, gevoerd, geplaatst,

gezet of derg. worden of zijn.

Q
(&) iHl \ I. daarnevens wn<c«{\ en volg. Reg. Tj.

oqk masn^\ fatsoenlijhe woorden voor het
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mannelijk zaad.— (KnaJiiuaK^ en (u>nj>t(uit

ajitasn/js hetz. maar zeer plat. (Jr. ^Xsoy

II, <vkm\ S. an2<M(ui\ B. zoo, in die mate,

tot zoo ver gaan, tot zoo ver komen, het

zoo ver drijven.

tE/l (HI P\ 1. zie 6^Aasri\ en <w^\\

—

II. zie m

chi
% w — co(Eji(hi^ zie (mums 2sn*n (&i\ III. en

n-ngtrStw — (hji&khi^ ook B. VOOr (^najnasns

a ^ * °
tmasnni(Eji\ en zva. (KVQ^kcrmw — aji&i(*n%\

, a
OOfC ZVa. (htkui&i utapn&syi* —- abKEJian <n zie

zie ook (&i6^A(isn\\

<£/l (HI 2 P \ SB. geheel van staal, ook het hand-

vat, van een mes; en niet van boven ge-

lascht, maar uit een stuk, van de houten

scheede van een kris.

<&) (T) (HI P\ i". S. 6^S(t^(hn
/
'j\ en G^tHu^^

B. of BL. terwijl&ws zeer plat w, en

ook nog (^^nm.\ en G-5**™^ B- zVn ->
^eP'

door de vrouw, sprekende tot Jiaar man : voor-

naamwoord van den 2den persoon: gij, jij, jou

of je; jouw; U; Uw;Uwe. tumi^tm^mvdsv.

jullie., jelui. — ^&m|\ ook in opschrif-

ten van brieven, bv. Q^amcTm^cuniimK^i&l^^

P
%e. <&t <n mi % (hi \ en (&i <n (to %(un prims S. 6~yi.<Hi2pr

O G)

<$ajitm<ui\ enz. —Mi wnwitms in sommige
CO '

gevaUen (zie de gramm.) gebr. i.pl. v. ae/i^mw-

(ziim(H\\ ook 6-&kmpipits en (3^h^kh »qm\

B. oj BL. voornaamwoord van den 3den

persoon: hij, zij, hem; zijn, haar <£/m^ M?

<m\ en &mnnpif(unpi<Hi\ zij , hen ; hun.

—

(EKntHl^iEjl^fHl^ (Of (^T^(Hl^(l^liUnj M|CT?OT),U

(viasnjis hoe kom jij toch aan geld? —

(Hii(EAr}(Hit(E,ir)M{(Hriwc^<HW/l\ hoe ZOU lk JOU

dan willen nemen? — Verg . 6^&*™\ (&

(Q(ui/j\ (3)(rui(izh\ aj}n^iEJi-^idMiHiJl\ am&i^i-ry

chu^\ en asnw\ II. Voorts ie/i^^n ook ik

zelf, en met 6_^0/??*o^n zoomede (zichi(ht/i\ B.

zich, zich zelf. — ^i^ihi^ihis S. G-xnw^

en mm pis B. zich zelf, hij zelf, zij zelf.-—

(Hn^lVflHl^S S. <Kn(3^A(H12(HlJ\ en *^^^^ N

B. zelf, in eigen persoon; van zelf, uit

zich zelf; eigen. — Verg. ^^o^n en zie

ook voor het bezigen van den mvdsv. van

(E,i(n(Hi^\ enz. de grammatica.

Q o
OEJ1 (HI 9(l/T) (HI fl\

zie (ui(Ki.iw

(EJ] (HI POSH (HIfl\
zie ^<m?\\

OEJI (HI (VTI&J) (Hlfl\ zie M<w><cn^\\
s CJ ^

(EJI (HI (Lm2<rj cY)\ zie (unziri-hw

o_^. zie [^
QEJI (HI (tm tofl 2 KM \ zva. <xn<™ to»i*™

(&l<tO(*Ofl\ SB, liever, eerder als; meer dan;
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voorts vergeleken met; en dan, in een

vergelijking ; ooh: in plaats van; in stede

van.

(El (HI 2 (HI jl \ zie asntMjfw

' ^ a
(E/l (HI (HI (HI /I \ zva. mimmw

(E/l (HI \ en (&itrui(hp\ zie onder (mjw — (un-n&ityps

zie bij (ur
/j

r
~n

j

^

C^^n pijn in den buik hebben, gepaard

met herhaaldelijk ontlasting hebben. Verg.

«jj«a(3^\\ — Van (p a
^2/li^3

(l^\\

«/

(EJI 2 (HI 2*^1 2\ SB. helder schijnen , een

helder licht geven, van zon of maan, ooh

van een damar. Voorts vlammen, vlam-

mend, van de oogen van een tijger of hat.

Van (km^uw — Verg . liet Jav . Wdbh . op

n/j(^J)2(n rr)2\ aldaar <Limxpm rn in 2 \ en (EJtonrrmt

(E/l (Hi <kyi fl \ SB. klein soort van hert, reebok.

^pi <**l crn fl^ 83- van de bewoordingen,

waarin een brief is vervat; te hoog, waar-

door niet overeenkomstig de vormen of

niet in overeenstemming met de positie,

zoowel van den schrijver als van hem aan

wien de brief is gerigt; voorts van menschem

zva. (kti (ZJicrtian Oflw

(E/l (HI \ I. in het Buitenzorgscke zva. <&m\\

II. zie <u<fp\\

«/

(E/l (Hi \ naam van een boom (Aleurites Moluc-

cana) en van zijn vruchten, een soort noten,

waarvan olie wordt verhregen. — (EJiaptruam^

(KYt(Lfl(Lfn\ SpreehW. ZVa. ami(U)(UIMn(M(UI(UI(m \\—

-

(&t(&i apxn (htji \ SB . de enkel

.

(E/l (HI OZI ?\ SB. (te veel met het hoofd in
CA> )

de lucht spreken, in tegenstelling van, zooals

men tot zijn meerdere behoort te spreken, met

gebogen hoofde. K.); van daar ooh ongepast

vrijmoedig, in sprehen en in houding tegenover

een meerdere; voorts ongezeggelijk, niet

willen luisteren, weerbarstig.

(E/l (HI \ kiwr)<HTji\ en ^jtiHimigar}^\ zie uStmw

(E/l (HI \ SB. slagtand van een rhinoceros.

o
(E/l (Hi (KYI fi \ Kw . edelgesteente, juweel .

—

IS^W zie 1#T» NX

(n (E/l (HI (KYI /i \ SB. edel; edele; en bij uit-

breiding: aanzienlijke door geboorte of rang;

iemand behoorende tot de hoogere stan-

den; ambtenaar. vf^Mom%\ aanzienlijken

en geringen. — (n(hi(FJi%ahi2imrn(utihnit<ri(mji\

zijn menakschap luchten, laten wegen.

(E/l (HI \ ooh ™m\ SB. maar took naar het

schijnt, het eerste bij voorheur in B. schoon-
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zoon, schoondochter.— Van (^m^ aanhou-

dende bijvoegiug, bijdrage, vermeerde-

ring; bijstand. Jav. Wdbk.) of «^m^

(EJ)(H19\ zva. "MM* Mai. misselijk; braken.

(E/f (HI (HI ff\ (MMpi\ en (htii&i

m

<kt^\ zie onder

(&i(q(Hi$\\ //. ZVa. {UKrj-n&iM/lw III.

oSt(EJt£ianji\ en (kh (En cm (Kianjp zie (iwi(ui\ en

a 7 •• o
.

(EtiajtHl (Hl//\ SB. te vroeg, te gauw, dan

dat lets zou Jcunnen plaats hebben; voor den

tijd; voor dat bet kon geschieden; spoe-

diger, eertler, als men meent. c&i<Mfii<£mt<nji

(LyiM^frr^N zie onder <i$*<rw\\ ajxisno*^

<mjI\ voor den tijd komen.

Q <^> a
<EJI (H12(H12(Hlfl\ zie <um an 2 in/lw

asi^ (Kl^ <u(
las°

CEJlC(Hl\ ambUtitel van eenige inferieure in-

landsche ambtenaren en beambten .
— oCoft

crnah\ pakhuismeester.— &i(mkjivji\ vacci-

nateur. Miz. f^$\ J&o. minister en raads-

man van een vorst. Skr. rnantri. Jav.

Wdbk.).

(EJ)(H1\ en *»%}{" ™A^ zle ^Uf^

7(&l(n(*a\ SB. de benaming van zekere

bevige koortsen; zoo'n koorts hebben.

(EJ) (HI (KYI ft \ zie isaasnKriJfw

(EA2(H}2(Kn/i\ SB. lijvig, vet, dik, goed

in 't vleesch; ooh zwaar, van een gewas zoo-

ah :s,v /cool, en in H algemeen van planten, ook

van de worteh: stevig, gezond en stevig,

forsch.— tEftiitant (httji \ mvdsv

.

(Eft (HI 0J1 ft \ Zie asnaJijw

(ISI^qJI

^ft (HI (ruin \ SB. terugkomen, terugvliegen,

van den steen, die met krac/d tegen iets aan, bv.

tegen eenmuur, wordt geworpen, ook van een ko-

gel, enz. voorts effect sorteren, van een djamph

verg . ®i «sw ^ w— dmamkjian (txA/j \ ook bet ver-

loren hebben, de onderliggende partij zijn,

van iernand, die voc/d tegen een ander. Verg.

c-rnoru\ ^ \\

S) qQtrui ft\ SB. bot, stomp (niet scherp).

o_

Q O Q„ O

(Hit
asii

(Eft }hi cru]\ (Jav. aQ(rui\ drie, en (i,iasn<n^\ ten

derdemale, bv. iets zeggen.) — <m^^*°

^nmn\ zie bij m {tcnaM\\

(Eft (HI 2 cm [l\ zeer plat voor «ai<»iJi\\ «>m

)^cYr)J^^ mvdsv. — cmgni(Ej)wcmji\ maak dat

je wegkomt! ruk uit!

(EAOiaO <m\ SB. boter. Fort, manteiga.

f asi^

H^^JI^ 00k *l%ffli&w
SB

- °Pvlam
"

men, hoog opvlammen, van vuur.

(ft (Eft (Tf (HI \ naam van een boom en van z0

vrucht. Pierandia Bacemosa. Bg.
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(E/I2(HI2\ zie v>ohtw

a
(EJI (HI 9JIJJ \ SB. lief, vriendelijk ; zoet, aan-

genaam. (&i
rrt(Hiaj>n\ mvdsv. — (EJi(EA(ni9Jiji\

hetgeen aangenaam is; pleizier, genoegen;

ook zva. tm(pM(&c^\\ — n^(u<Kri(Eji(MiJ)^(Kyi\

lief of vriendelijk wezen, zoo'n voorko-

men of uiterlijk. — ^?ff3^£?(L^> mooi

kunnen praten; een fluweelen tong heb-

ben. — een (hi oji_b»^\ Mai. konfituren, ge-

konfijte vruchten, konfijt.— Verg. *™ ruj <w w

(EJI (HI (Ml \ SB. mensch, menschelijk wezen

(Skr. manoesja, mensch). Ook in gebruik

als scheldwoord en dan (&hki<m om \ er nevens:

kreatuur! (Mai. manoesija, mensch).

o
(EJI (HI (Ml (UUI \ zie het voorgaande woord.

GEJI (HI (Ul \ zva. it* (to <8i \ waar dat B. is voor

ojiamtmjis maar het is wat minder hoog. —

(&KVHHi(V)(3^*(mji\ SB. proberen, beproeven.

—

Kmtarn(Knui\ zvd. ten 2 o<n qji \ zie bij xmt&w
CJ CD J

Q
(EJI (HI dJI \ zie Osa cm (ht/j\ en irutsaan^w Ook zva.

(EKHidJ) tu oji \\ — Verg. <&iim(Cfi\ en <&t im (to (ht/i\\

<E0 (HI 2 (Ul \ naam van een heester en van zijn

vrucht, de laatste is, onder de Europeanen in

Indie, meer algemeen bekend onder den Mai.

naam boewah nona .

(&*2(HI2(UI2\ zie <M<mpiw I

CJ

(Ti (EJI (HI ~JI 2\ zie <vie-*<m~u\ bij <zic-.Mfl\\

(EJI(KI~JI<3 ^fkaSI)n\ of (vxu(3^<isnjis ook

®i ajuun oFnjj\ en <»i <m6-skct»^\ SB. nut, voordeel;

nuttig, heilzaam, voordeelig, dienstig; ook

lang mee kunnen, van een kleedingstuk; en

lang vrucht geven, van een boom. (Jr.

&XJL<sQ)— (uit&i(ui6^asm(HT/i\ nuttig, VOOr-

deelig em. zullen zijn en zva. di (uG^tumj*

(EJI (Hlo^ dJI (HUji \ SB. huichelachtig, hui-

chelend, huichelen; slechts in schijn be-

reidwillig (Jr. <J£i\JL*).

Q
(E/l (HI \ S. ajimcEAjis B. ((^ni(m\ ttJtnini cEjyt\

v. (van meer dan een <pers.) baden,

zich baden; zich het lijf wasschen. —

(ZAM<a£h asrif \ in zijn bloed baden .— xnwtm
^J CJ

(WKHTjis S. «i*nji<cn9\ B: iemand het lijf was-

schen, iemand een bad geven, baden. —

frj^gj^N SB. een lijk reinigen, was-

schen. ajl(&lpl(bVI(HT/l\ S. (UI(&ni&l(HT/l\ B.

badplaats, badkamer.

01 (HI \ (EJt <n pi(Kn

9

ihiji\ en (zn v)M (trn g $a

m

mi q

\

zie (u<nim\ 1.
' CJ

(EJI (Hi 2\ SB. voorovergebogen , eerbiedig

zitten, in tegenwoordigheid van een meerdere.

Voor de mannen met gekruiste beenen (zie

(&ru\ en zaamgevoegde handen; voor de vrou-

(EJI
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wen met c^(vh<ht>ji\ (zie aldaar) terwijl de

linker elleboog op den grand rust en de lin-

herhand op den schoot wordt gehouden. •

—

(ESI (HI \\ — (Kn(EJHHikji(Hi\ zie onder «*mw

a °°

Q Q a o O
(E/f (HI P (&1 (HI P\ &iM?(un(HTji\ en <e/?£j^*^n

zie <um?\\
CaJ

(EJI(H12\ SB. opziener, opzigter, mandoer

{Port nwndador).

(EJ) (HI <Y}\ zva. «/i«drri\ naam van een eiland:

CJl

Madoera.

O Q C^ O a
OE/I (HI 2*^1 (KT12(Hl/}\ zie (u^-nw

(EI) (HI (KH 2 \ SB. in het Roll, niet terugte-

CJ
geven redewoord voor oSktww

(EH CHI (HTJ (KYI \ naam van een heester, met een

CJ
wit welrieJcend bloempje.

• - P
(EJ) (HI 2 (HTf (HI /I \ zie" MMtamjiw

CE/12 (HI 2 (IS71 n\ en (8?m«(ctw^\ zie <"**¥*?

oswfw

(E/9 (H} (tl/l (I \ I. zie <&£n\\ — 2.eenmooijer

cj. <Ji

WOOrd of B. VOOr xnomiihw — fdmap<ru/j\

Kw. het_stil zijn, het zwijgen. &fl<rufl\

Kw. stil zijn. Jav. Wdhh)

(&i (H1(LM\ uitspr. tu88cken mendeeyang en

mendeijang, SB. (&an<vw(&n$<ghaa\ een dik-

ken buik hebben, van een zwangere vrouw;

ooh van ietnand, hv. v. e. kind, door enorm

veel te hebben gegeten.

(E/f (HI (U)\ (buiten de Preanger ooh (EJitam(tm\

SB. op stijlen rustende rondom open

loods, zooals wel bij wn-S (wi q^aqoji \ wordt

gebouwd voor het huis, om vervolgens

te dienen tot feestlokaal. Ferg. (cnrm^

Knayfw (Skr. mandapa, een open gebouw

of hal; gaanderij, veranda, paviljoen. Jav.

Wdbh)

S? <fi7 (Uf (H1 /I
>K SB * servet °f <*oekje, bij de

inlanders gewoonlijh gelcleurd, ah zijnde veelal

gemaakt van diverse overgeschoten lapptn, —

waarmee men een cadeautje, bv. vrucftten,

dat men op een blaadje aanbiedt, over-

dekt.

(HI (UUI (HI fl\ zie mom w

l)CJ(uu> Ul
GEJ1 (HI arntUU) 2\en &i»n

x

amMJit\ zie 6^*m<mjl*

cj O CJU

(E/) (Hl\ SB. verkieslijker, beter, liever, veeleer;

't zou nog iets wezen, dat zou ten minste

nog iets wezen, 't zou er nog door kunnen,

ik zou er mij bij neerleggen; oo# ermaar

goed aan toe zijn, bij vergelijhing met een

ander.

(EJl (Hl\ SB. donker, betrokken zijn, zwart,

CJb
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terwijl het dreigtte regenen, vandelucht;

ook zwart, dreigende zich te ontlasten,

van regenwolken ; voorts van (r
l
nl 'r

l

nr
>%ft

a
£/l'

neergelaten zijn of digt geschoven zijn.

Het owiu?«|OM)|\ boven no. 82 van Sp.

d. J. is een minder gelukkige vertaling van

het Jav. (&iarrh(ui(isu\\ In het JaV. &imrn\ ooh
Cofi GJfi

regenwolk, regenwolken

.

(ED (HI \ SB. dikwijls,meermalen,lierhaaldelijk.

(EJJ(Hi\ Kw. SB. buffel.

a a* a a«, Q Qv . o a.
(Efl (HI (Efl (HI \ en <Bi(mxnana\ zie <ui<hi\\

CJ CJ u ^ °°

(EH (HI 9 \ naam van een zeker gtwas met groote

en dikke bladen en dot op de tegallans

wordt gevonden.

(Efl (HI \ SB. krachtig, magtig, sterk, van een too-

venaar of van een met bovennatuurlyke krach-

ten begaafd persoon; voorts groot, van iemands

daradjat; en van een elmoe: zva. .©?««> ^w

(Efl ftp OSYI\ naam van het eiland, alwaar de

profeet Salomo zou zijn begraven.

<&l 2 (HI Jl P W — a7KBn(fqjj^(E^2itq/j^\ SB. nit

zorgeloosheid of omdat men er geen waarde

aan hecht, iets (geld of goed) zoo maar

weggeven, voor een appel en een ei weg-

geven ; zoo maar aan den eersten den besten

weggeven

.

(E4 (HJjj (Hlfj \ 1. zie «8gpf * — II. SB. ben-

zoin; wierook.

(Efl (HI
/f

\ naam van een vogelsoort, het wever-

vogeltje. Plocens barbatus.

Q
(El (HJJJ (KYIjj\ Kw. S. m^^ B. olie. —

^^I^Z* ^ petroleum; voorts Si^n^^

ook nog voor odeur, welriekend water. —

(171 (EjI (HTnMH
(H1JI\ S. <& (TUI i)Jl

f <UTI (Hyi\ B. ietS

olieen, van olie voorzien; iets met een

welriekend water bevochtigen, bespren-

kelen.

(HJJ nsWfl N SB. er boven op komen of

gekomen zijn, van een erge zieke, ook van

iemand, die nagenoeg alles verloor. Be grondv. is

(Efl

brume(EJI2 0TI (HJJ aSŶ fl N SB. aap, de gewone br

aap. {Simla fascicularis . Rg.) Verg

.

^2^n en ^n^u^^Jl^

(E/)2 (HI

f

l 2\ SB. de lippen vooruitsteken

,

zoo als men doet als men Jluit; voorts een

snoet hebben, van een varken, een muis en

van sommige aapsoorten; en van een ^m?mj»

oajl> treehter vormig zijn, in een punt uit-

loopen

.

(Efl 2 (HI \ en (vitohMnttniis zie ahntabw.

(EJl (Hi (HTJ\ SB. zooals, even zpoals, als of
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het ware; ook strekken tot lets, dienen

als; en zoo <Sioha<n(iK(8)\ bij wijze van; als;

om te strekken als, om te dienen tot.

Verg. Jav. Wdhk. op (wrjmtthmw

(Eft (H) cm cnJIf]\ zie nshcm<nyi\ II.

(Eft (HI Ctll \ zie asharn\ II.

(Eft 0J) \ zie am oo) w

S#0J?9\ SB. overvloedig, in overvloed zijn

ergens; krioelen van bv. rupsen, ergens.

(Eft (*J) (HI
ft
\ Jav. tijger. — ^j^ojj^^^ be-

naming van een spel, een soo?%
t damspel, oris:

de wolf en de schapen; ook dat spel

spelen.

(Eft (*J) (KYJ (*J1 (KYI ft \ SB. van de vocht of water-

deelen in bereide groenten (qJuxmimji), ook

van het vocht dat zich bevindt op iets
,

zooals bv. ojiStpfldfrj-ris eventjes de vaste

deelen bedekken; voorts van het water op

een sawah: niet veel hooger staan als een

duim, zoodat de grond vochtig wordt gehouden

en meer niet.

(Eft &J) (KY) ft \ I. ZVa. tuoJKu/fw en tvi asm <xn ~a

(EftQjOJl (lSWfl\ SB. in de knoop zitten, van

een tali; en van een ring: vast, onbegrijpe-

lijk vast om den vinger sluiten; voorts

{van een kleedingstuk, zooals een broek: heel

nauw sluitend. Rg.)

(Eft (Ul (HYI (Eft \ zie or')^ww|^ bij *m?

oin a.

(EJ) &J] \ SB. met een kop er op, van rijst, zout,

katjang en derg. in de asntHnTumjiw

(Eft
<rY) \ naam van een boom (Eg. Mar-ah , Mappa

tomentosa).

(Eft 07 \ SB. I)e onderscheiden vrouwen van een

'i

TJI'
-Q„

(Mtu/fw— II. zie (u»ffO)^\\

(EJ (*J1 (HTJ OW/J N SB- voorspoedig, voordee-

lig; en van winst of voordeel: groot, be-

langrijk. Verg. *?$j^

man zijn elkanders maroe. En zoo noemen

ze ook elkander. (Jav. mededinger, mede*

din^ster). — KHwrp ook uz&jKCK&inris erniet

mee teregt kunnen, er moeite mee hebben,

niet meer of slechts moeijelijk er mee

overweg kunnen, omdat men het in lang

niet heeft gedaan of gewend is het anders te

doen, bv. van xn<&\ uit een gedrukt boek als

men gewend is een geschreven boek te gebruiken,

of wel van het spreken van een taal, bv. van

zijn moedertaal, als men larig een vreemde taal

heeft gesproken.

(EJ) T? \ zie a^-nw

^y zie 11*
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(EJl 2 *"*# \ ## . uitlandsch, geen inlandsch fa-

briekaat, en van daar fij n, vangaren (*™ *) an % )

.

VoorU van sampings: gemaakt van zulk

garen. — Verg. (ea^oj^w

(Efl 2
<rn 2 \ si* (cm a-D ? w

(£/? *>? £ \ o?^. (L^te?--n ^ \ sva. an m^a\ hartstogt,

drift, begeerte.

(EJJ
<ry)P\ SB. goedkoop; ook goedertieren,

mild. — (HVtEJiniqiuriaQp mildheid, goeder-

tierenheid.— oo^^n?^ lets goedkoop

stellen, den prijs van lets laag stellen.

(EJl ni 9 (UYI (HI
ff

\ en (^^^2<^\zie^n^\\

(EJl *Y1 &^P (LM (HI fj \ mvdsv. van ocpM|w

(Efl
<rYI dJf (Ml fl\ zie £i^ioji\ bij ^xmw

(Efl
<rT) (U) (Efl 2 \ mvdsv. van (&iaj><£i2\\

(Efl nrj (UYI \ SB. vuur maken, door twee stuk-

ken hout of bamboe tegen elkaar te

wrijven.

(EJl (uyi^gejijj \ SB. wijlen, zaliger (Jr. ^j-s^yc)-

(Efl 2 (Ul 2 (HI fl \ SB. zeker, vast, zonder twij-

fel; ook voor, voor den tijd van; bv. ah

men zegt; ivoor hoeveel dagen vraag jij het

te leen ? en tot aan toe, bv. in een vraag

als deze." tot aan toe hoeveel nachten (dagen)

denkt ge te Bandoeng te blijven ?

<&! ^n (Tf (HI P\ zie tEJifrjCKi^w

(&l CY) (HI (HI fl \ zie (ui-nimjiw

(EJl
<rYJ (HI (HI fl \ en (&i-%(Hi2ariji\ zie <M*nw7|N

(Verb, en Bijv.).

(Efl OTI
c"*7 (HI \ (Ejinri(n^n(hn\ (Biinni(HiS-^cm/i\ en

f Off < (*V I asi Ul

(&inr)(n'~n cm(3-dk(Hyi\ Zie <najt(Hi\\

(Efl nri2 (HI 2 (KYI fl\ zie <vnaniiKna\\
OSl^ <yjf

asv Ul

(Efinri (HI 2 (Ml fl\ zie (Ejitrngcm/jw

«/

(EJl nri (Hl\ zie cui<*h\ II.

I)
asi^ wo
Q a

(EJl nri (hi QJI fl \ z%e <&imm /j

w

(EJinri (Hl\ zie <ziM\\

CJ
M

(Efinri (HI2\ zie wmiw

(Efl (Ul 2 (HI 2 (ISYI fl\ mvdsv. van <&id&tasn/i\ zie
s Cj Ul " ^

n
dat bij ajid in 2 asnt \ en aldaar ook (&i cm l <hi

;
? <*sr>^ *

J CJ Ul ^ (JJ (I5)j -/'

(Efl &JI \ Kw. en o. a. volg. 't Jav. Wdbk. zva-

crn(fq\ VUUl*, en ZVa. (^o^irvi^'ria^(Hntrua^\

bliksemstraal. Ong . Skr. mretijoe, de

dood. — Q^cuiKJi2(Hiji\ SB. voetzoeker,

zwerm, klapper. — Verg. cu cu asn oji ^aiht^w

(EJl (Ul (*JI 2 (<l fl\ zie het voorgaande woord.
S

(Efinn
~~

) (*JI 2 (HI fl\ mvdsv. van Siajitayiw

(EJinri\ SB. eend.

(EJl
<rYI HTI OSYI ft \ zie earuiiasn^w

(EJl 2 dl *YI dj c^7 (ISTI fl \ SB. van de warmte

:

om iemand te doen stikken, st^kkend,

doordien geen enkel wolkje de zonnestralen tem-

pert; voorts van de zon: verzengende stralen
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schieten, en met betrekking tot den dag,

dezen of dim dag: stikkend warm.

(EJ) nrjni emfl\
zie t^^y/w

(Ennri cyi ihy)(hy)/j\ zie ^i^^^w

* O Q
oeji nri n/i om (YV) p \ zie ^^xwn^w

(EJJ (HY)\ SB. dwaas, dom (Skr. moerkha);

worts inhalig, eigenbelangzuchtig, egois-

tisch, vrekkig.

OEJ)m (HY) fj \ SB. pauw.

^\
n
l\

(H
PJ\^

zie 1)1"W

(EJ)
c>7 Of) (HY) \ zie (uvfiHnw

nrj (hyj (*o
fl^

^,
'T7*^^2y? N 'E/, ^*07^^N0 '7

?
(EJ)

o^jo ?^n zie «jm»^

(EJ) *Y) 2 (HT) 2 OO f)\ zie <w*w\\

((EflCKYini (HY)2 0O[J\ zie ^-wtjw

or) (Eonr) om 2 00 n \ zie ^cu^iky^w

<Etf nrj (HYJ Km \ SB. rijzen, vangebak, brood en

derg.; ooh een hoogen rug zetten van een Jcat;

en (van varkens en paarden : van nature een

hoogen rug hebben. K.).

(EJ) (U) (HY) (ISY)
fl\ zie xmdJi^masnj^w

(EJJ nr> (HYJ (UJ (KJ\ SB. inwendig boos zijn

en dat door een zwart gezigt te zetten

toonen; en zoo ooh zva. xm6^a.ia^w

OEJ) *Y) OTJ (HYJ (EJ)
(TJ

(HY) \ zie bij (uiri^n w

OEJinn oa)(HY)/)\ SB. L rood, als rood, van
CO Ul

een kolenvuur, namelijk van zoo een, als noodig

is QYti daarboven iets, bv. een kip, te kunnen

roosteren, voorts van de gloeijende holen in een

strijkijzer, en (voor den op een grooten afstand

zich bevindenden icaarnemer) van een plek, be-

houwd met huizen met roode daken. Maar 2.

(Eji-ynhcwKYitis ooh voor wit, als wit, van iets.

zooals bv. zeer rijk met zilver gemonteerde

tuigen; en 3. ooh nog in gebruik voor:

een mengeling van schitterende kleuren

vertoonen, bv. van liet met verschillende

schreeuwende kleuren (rood, wit, zwart, ver-

guld enz.) geverfd dak van een djampana.

(EJ) (U) OSY) n \ Ifoil. Maart.

(EJ) 2 <rY) (ISY) ji \ SB. de eitjes, waaruit de

maden voortkomen, in bedorven vleescJi, in

een slecht gereinigde zwerende wond, enz.

£}gni(isn(Hyi\ of (Si kn z niasn im^\ zijn met die

eitjes.

OEJ)
4rY) (ISY) (HI fl \ en e-riAw?; zie aji^asnp,

(EJ) 2 (Y)
cyi (Y) dSY) (HY) 2 OO

f)
\zie xmzvini^asnw

(U) OSYJ OJ) \ of fci am wi \ zie (Sinsmcunw

(EJJ OSY)(W)[)\ SB. afvallig, afvallige; onge-

hoorzaam aan de bevelen van den profeet;

verzaker van diens geboden (Jr. S^y^y

(EJ) OSY) (CY) (HY)
fl\

naam van een zekere meelspijs,
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lij de Arabieren. — Men nuttigt dit geregt

met honing en (op Java, als men geen hotting

heeft, met <G*&2»«sri^\\ K.).

(EJI *TI 2 dSYI 2 \ en (EJf-niasma^cKtj^s zie (wgnshzw

(EJI *T7 (Ml (I \ en otim^wi|\ zie ^"^^

a a
(EJI <T? (hJI

CT7 (Ul 1 \ zie het volgende woord.

(EJI ni (Mil \ SB. moedeloos worden ; beangst,

angstig. (EAn^pi<$iajiji\ hetz. — Verg. (mow

(fj (El QTI *"*? (Wl fj \ zie ^(cniyrxM^w (n&itnnn

7 .. o a/
(ki-&(ht/i\ zie big ojkkaw

Q
(EJI

cyj (Ml \ zie -ti(m\\

f Q
(EJI CM (Ul

fj\
SB. vroom, godsdienstig (Ar.

<>xiVyoj moersjid, op den regten weg lei-

dend. Jav. Wdbk.).

(El)
<rYI (Ul \ en (ea

rnaji6^ka
:
nji\ mvdsv. van (Ui(U)\\

(EJI (Ul 2 (YUI \ mvdsv. van StzcrStw

s

(El °>7 0(\Jj \ mvdsv* van Struts zie dat bij arrtruw

Q Q
(El ni aui 9\ mvdsv. van tvirutqw

Q O n
(EJjni anj) 2 (HI 1\ zie (ui-ynnaj^w

£^ <^
. CY

(El (Ul CYUI (KYI 2 (HI
fj

\ zie ajuruiw

(ejimm an arm (KY12 (hi i\ zie ^-n^rww

(&) 09 (YUI \ en (&i *>? mJfxn artji \ zie <m ru\i

<&l WT) <n (Ul 9(UYI (HIfj\ zie iqni^(u^\ en

wel het bijgevoegde in iVerb. en Bijv."

(EJinj (Ul (HYI2(Hlfj\ zie -r^tuw

Q
(El T) cm OSYI

fj
\ Jav. zva. <u£i«m(ru/i\ zie dat

7 •• Q«
Olj asn xn truing

a a
(E/inri (UI(Klfj\ zva. (m-^^^w

(EJj
I

*T7 (Ulfj \ zva. ruitamasnjis (Verb, en Bijv.);

Ar. ^\yi.

(EJI
cYl (Ul

fj
\SB. leerling, discipel (Ar. jJ> woj.

GEJI (Ul (KYI \ SB. vrij, niet dienstpligtig, niet

meer in dienst. Mai. mardahika, en volg*

Prof. Pijnappel misschien het Skr. maradhi-

kari, die- liet recht heeft ov«r leven en

dood van zijn slaven. Mai. Wdbk.

(El <rYI (Ul \ mvdsv. van (bhwiw

(EJl
CT7 (Ul \ SB. met de stekels regt opstaande,

ook&e stekels regt overeind zetten, van een

stekelvarken ; voorts met de haren op den

rug regt overeind, 00k het haar op den

rug steil overeind zetten, van een hond;

en van een vogel, zooals een kip: met steil

opstaande veeren, oo# de veeren steil over

eind zetten. Verg. «j»
rWffo?.»o^w

(El ^Yl (Ul (Ul (EJI 1\ zie lEaiunivM&iflw

(EJI 07 Q£?\ en i^miaKitfndiHTji\ mvdsv. van e?^n

en (£jt(uz(t£t2<}rtji\ waarvoor zie onder &j*fl^w

(EJI (Ul Of^PX SB. van visch of vleesch, onder

het gebraden of geroosterd worden: vet van
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zich geven; van daar ook voor vet, heel vet,

van een visch of stuk vleesch, blijkende zulks

of zijnde zulks gebleken onder het gebraden

of geroosterd toorden.

(E/imO£? (Kri2(M/J\ zie «51
Jg;

r^ N *Verb.

en Bijv."

(E/jnitUUIfi\ I. SB. zich spiegelen in water,

bv. in een rivier. II. zie (9 rn^m^

en (E/poi
<yi (LM w/1^ z*e c

q
(cn<r

i
nr) ^

(EA**!! 2&WI 2 (KYI fl\ zie (u

d

<lm 2 imjiw

(E/f nr) ma (EJl fj \ SB. kanon, stuk geschut.

—

Vera . »n? <tm <wi »ro w

(E/f nri ajui \ s. anjjQjj^^^^ s - koorts, de

koorts, de koorts bebben.

(EJf
cH (Kjn\ onb. in de Preanger; titel volg.

Rg. van een dorpsbeambte. In het Soemedang-

sche wordt hij «4glr geno&nd. (Mai. marinjo,

Port, marinho, schout, inspecteur van

politic. P.) Rg. heeft: marinio; K. schreef

als boven.

(E/l (Ul (E/f
fj

\ SB. blind, met gesloten oogen.

Van <t»«j0\\ — Verg. <njitcnjii\ (uittutr^s

en <n<uiKJi<hrnji\\ — Volg . K. zou men ook

£l<ui(vtji\ gebruiken voor blind, onverschiUig in

toelken vorm.

(E/f (Uf 2 (&l <M?
ff

\ zie tut(uita*n\\

(EJ)
4ryi%(EJ}2<*SVl

fl\
zva. «-**«£» £»|>

:

volg.

somm. ook zva. ccmrqajiaji'Thw

(E/f <m \ KtO. S. (&*<m\ B. ZVa. auKKiiKtoji^

en zoo: langs dien weg; ook doordien, om

reden, door dat, door middel van; maar

ook oorzaak. (Skr. mdrga
y
weg, pad).

—

(EJicmans en asn<Hi(&iam\ zva. fc/jtmw

s a
. ,

(E/f cirn \ zxe &i <m *

(E/f nj (K7f
/f
\ (Jav. vlammen; van <l^^\

lam.) ong. — *n*OT m ll^ lh v

zva. <un-n(EJiw\ zie dat bij <vn
rn^

(E/f OJf (€Yf 2 OH)
fj
\ betiteling van zekere gees-

telijken van ondergeschiMen rang (Ar.

te slaan.

(E/f 2 *Y)2 (Km 2 OSYf
ff\

zie <CTifm*wi«siy\\

CEJfm (Ml (Ufff \ (op Bandoeng. K.) zva.

o ° ° --
anTK&ictJtJlw

(EJi nrj am<*Jtfi\ zie ^*y»&i*

(E/f KM (Uf O/f (h/f (M W — Mi&kxm&tqaJiajis zie

onder <ui ten w

(E/fm (EH (HI fl \ zie <wrKcn/>\\

Co Ul
GEJf

cYf\ Jav. aan, in het opschrift van een

officieel stuk, zooaU bv. een circulaire van
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jlen Regent aan de hoofden in een distrikt.

Volg. het Jav. WdbJc. t&i*ri\ voor <&i
rn<un\

zie dat Wdbh. op <wr>\ IV.

(E/)*n\ SB. schuins, scheef, hellen, schuins

afloopen; en van een schip: overhalen, over-

hellen naar stuur- of bahboord.— Jav. hellen,

schuins afloopen, enz. van (Si%\ kant, op-

staande zijde.

(EJjnrj\ I. Jav. afwijken. Verg. bij ma^s

III— 2. ^tq^^t^n SB. misnoegd, knor-

rig, uit zijn humeur; uitvaren tegen ieder

die in de nabijheid Jcomt of is.— III. (&j ^h

tqsji'his zie nrtajtnigw

•> O
(EfJOJJ (HYJ 2 (HJ fj \ zie m<vi\ I.

GEJjni (HYJ (HYJfj\ SB. gew. met den mvdsv.

(E*nyni(HTi!HTiji\ en soms met achtervoeging van

<cr
l
<n
i

<tJ

i3i'
t
^yi s d°e*' overeind staan of doet

gaan staan de haartjes in den nek, gezegd

van het hooren of zien van iets dat huivering

wehkend is; ooh kippevel hebben o/krijgen

van angst. — Verg. <E»*3<wf\\

WYJ (HYJ OSYJ fj\ zie xm&asnjiw

(&1 (UJ 2 (HYJ 2 d^YJ fl\ en (EJtaJiUKnt asr) im/i* mvdsv.

van (Bm<H)i2H'mji zie dat bij ^ntahma^nn^

(&J 2 *YI 2 (HYJ 2 (M (I \ zie «wn?<K7i?a^w

(EJJ
<yj (HYJ OTUJ 9\en ^^^^<njf{\;g^ft7tt<W)»o?0\\

(E/jnrj crnarui n\ zie (uanrv^w

0E/J(UJ2&2P\ zie xmiunQt^w

(&J 2 <n nrj as? P n SB. ontstemd, onpleizierig

gestemd; wrevelig, wrevelig gestemd zijn,

van hart of gemoed.

(E/J (UJ (d (HJ/f\ zie (cnajtw

«, Q
(E/J *T7 (CI (HJ (HJ n \ naam van een boom, die

goed hout levert; men maakt er o. a. meubels

van, ooh buffelkarren enz. (HJpicharis den-

siflora).

(EJJ(HYJ\ I. zie dit zoomede ^<N7?3-s*»ofl\ en kaw

o<nt(mji\ op cnwrj^ — J/ # f<&i(Kn\ de 0. 1.

luiaard. Lemur tardigradus. — ajmn(ui<&ttM\

naam van een Tibwe soort. — Bg.).

(E1(HYJ9\ Mekka. Ar. &Xo Mahhah.

(EJJ (HYJ (§ ^kdJJ 9 \ zie o3^n\

(HY}(UY}\ ooh <&u(Kn(un\ SB. laat het zoo

wezen; dat moge zoo zijn; ooh: is het ge-

permitteerd? steekt er niets in? Voorts nog:

er steekt niets in of er is niets op tegen,

bv. meent hij. Verg. (uimjumw

(EJJ 2 (HYJ (UTJ \ zie het voorgaande woord.

O Q O
(E/J (HYJ (UYJ (HYJ 2 (HI ft \ SB. aan ietnand, een

hind wat doen, meer bepaald: wat laten

leeren. Pass. (WKuitHTHuntKngchn/iw — iCi^nnn

Amafnz<m/i\ hetgeen aan iemand wordt ge-

i
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daan met het doel hem wat te laten

leeren, zoodat hij voaruit kan komen. —

<g»t&ia&(i%i<KnttHT/i\ zva. leaiHnajnithntariJI^

Q " a
OE/I (KYI (UYI dAJI \ en Gaton*jnt<uat\ zteop miomw

(E/l (KYI 2 (HI fl \ zie <cnttint<*2JI^

CEJI (KYI (HI fl \ geeft Rg. maar in de Premger

slechts (EJt-ntKnmjis of zooals men ook schrijft:

<E/iTTj<x7j*T^N daarnevens M rn<t™™* a
£Jl^ of <&*

<n*m*n9Mf>\ SB. meenen, denken; in de

meening of waan verkeeren; ik dacht, ik

meende,

(EJI (KYI (HI \ SB. naam van het laag afhangende

maar het gelaat vrijlatende hoofdbekleedsel

der vrouwen, bij het verrigten van het gebed

(Jr. *JLk/o mikna\ of &lULo, mikna'a. Jav.

Wdbk.). — Verg. aScumnw

Q. __. n n^ •- -O.Ul
S

(E/l (HTJ (Ul (Ml (Ulfl \ zie (l»(m(uiji\\

a . ,
(E/l (KY) (Ul (Ul fl

W zie <3^*(ut(uji\\

a
CEJI (HYinri (KJJI\ zie o^Tjg^w

(EJI(KYI\ SB. genieten, het volop hebben;

voordeel hebben of behalen, bv. door de

vvschteelt; rijk; voorspoedig; voorspoed. —

ojkcmt<EA<>&\ ,
rijk, vermogend. A-nrcw?<i/n\

en moti %m(Kn ami **) font iun\ hetz. — {HrH&idM

ajuoyi^ zva.
*?<®f

en «>*jigU — "«j»j|*

voorspoed. — (Skr. moekti, bevrijding, ver-

lossing, eindelijke volkomene verlossing

van de ziel van het zinnelijk lichaam, het

toppunt van zaligheid; maar misschien wel

voor mboekti, van het Skr. boekti, genot,

genieting. Prof. Kern. Jav. Wdbk.). Verg.

Km»8t II.
V astf

(EJI (KYI asn \ SB. kroon; ook het voorstuk van

een <&£n\ en bep. ook het kostbare hoofd-

sieraad dat door den oudsten zoon van

een regent, maar ook wel door de andere

zonen, mits gesproten uit een mum-hs

wordt gedragen bij besnijdenis en bij

trouwen.— Ik als de dodder van een regent

huwt met iernand, geen zoon van een regent,

dan draagt ook hij bij het trouwen de ma-

koeta. — Ben bijzonder soort van <siff^«s»n

18 de (Efl(hrnasn{M(tm
<~n<£>i^ deze makoeta wordt

slechts door den oudsten, uit een pawarang

gesproten zoon van een regent gedragen. —

n CY
Skr. makoeta. Verg. ajiamw

Q
CEJI (KYI (Ml 2 (HI 2 \ zie (uiztynzw

(EJI (KYI ^k(UI/l\ SB. wat iemand bedoelt*

voor heeft, zegt of heeft te zeggen; wat

wordt gezegd in een brief; begeerte, ver-

langen. (Jr. £y*AsQ, nufooM.)

(EJI (KYI CM CUUI 2 CKIfl\ zie fl8«£*f*y\\
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(E/l (KYI (YUI (Klfi \ Zte aSafrl'njijfw

(E/l aSK (^fj^ zm- <unfl*~p^ Ar. ^aIoCo

makdloem, ingehouden, bedwongen, van

toorn ; — maar door verwarring met het ins-

getijks Ar. * o-tat^o, schrijft men ook oeji (wioeji^\

en wjfh&yi^ en zegt men altijd ma'loem.—

yxn(Eft(njiaEAj^\ zva. scitunteji^Jim^ Rg. TJ.) —

Zie verder bij <eji nntEJi^^

(E/l (KYI (E/l n \ graf (Ar. rAJLo); het is eenmooi

tcoord voor 6^AOJion\ graf, grafstede.

(EJI (KYI (EJI
fj

\ SB. gevestigd, gevestigd zijn,

wonen ergens; voor goed ergens zich ves-

tigen of gevestigd blijven (Ar. *£&*)>

(EJI (KYI cm 2 OS7 2PN zie oW?j^\\

(E/l (KYI cnJi rj\ SB. welgevallig aan God

( \ oaJI/o). SicEt!Kn!nj^\ met welgevallen

aangenomen en verhoord door God; ge-

geven, geschonken door God, zooals de

bede was.

(EJI (KYI \ ong. in de Preanger; zva. aSito(^\

(cnaji2q\ en ixn&iw Kg. K.

Q
<&l (KYI cn &n (Ul \ zie c- .vi w

<&lOSri\ S. aji9ntanji\ P. en B. oj)i(M\ BL.

oog, oogen, ook, maar dan SB. en <u?<m»^\

er nevens, insgelijks SB. van een dobbekteen;

voorts beide, als voren: maas van een net, bv.

van een heurap; top van een zweer of ge~

zwel; steen, diamant, gevat of gezet in iets;

ook lijn (^g duim Rijnl.) verg. <o?m\

ook nog het figuur, de figuurtjes op bilik ;

en eindelijk nog ®ifl&»«sn\ ofwel <ucu(hm<HT/i\

beide SB. noest of kwast in hout, of

bamboe.— t&t asnaBi asn \ SB. Spion.— foiasnajit

(n(vi\ (UiowcKt^jigfnruix of(M(Mtha~Jiifn(Vt\ SB.

de ZOIl.— Verg. 0?'flO?<n«7i<n<K?\\

—

(iAji(&iasn(3^*.

onflow £n (tofts bezet, versierd met diamanten.

(En asm (vn mji (ktijis naam van een bilikpatroon

(dit figuur ( . y) . — (Ejiasn^rntnsnittrm okui \

(van iemand: 's avonds zoodra het begint

donker te worden, zoo goed als niets

meer kunnen zien Eg. K.) — Verg.

fEJt
rr}(u(isnji\ en ajntnxn<nflji>\

(E/l (1571 \ zie (ru(H7i(Kn2<n(vi!^rtji\ bij km vf <vt amjiw

(EJI (Yl (isn \ SB. kleine glazen rijgkraal, kraal-

tjes van allerlei kleuren (Skr. moetija, parel.)-

(EJI2 0SYI\ SB. grof doek, zeildoek. (Skr. pota,

doek. Prof. Kern. Jav. Wdbk.).
.

(EJI OSYJ o \ SB. krachtig; giftig; effekt sorteren,

effekt sorterend, van een djampe of van een

dbwa. — <Kn(E^(t^i^mnimjf\ bovennatuurlijke

kracht of vermogen. — Verg. «/»a?*n«ro^

—

ajiaQf(&)as?iiM\ bet niet matih zijn.



TT N 710 (UinswHnjis

(El OSY] 9 Y metal onmiddelijk gevolgd door <xn \

SB. buitengemeen, zeer, in hooge mate,

bij uitstek, te eenenmale.— Verg. kjiooxu^

II, — £?a"2{> wordt ook wel, in plants van

door <nri\ gevolgd door t^nnw Zoo: ^^f^

asm am i am (tojcui nsnn\ ZVa. (E^asn^tKnc^na^ntcrna^j

a

(El 2 asn o\ SB. loopen en vliegen, woelig

zijn, woest zijn, van spelende kinderen; ook

woelen van iemand, die ligt te slapen en

met betrekking tot xnki»ai^\ of «s?<e»*oj^\ al

been en weer loopende of wel rondloopen-

de. -— 11. (veel, overvloedig, talrijk. Bv.

(&iiasnq(3^*<&i(Kw(Hi(Hi\\ Rg. K.) In dezen zin

mij van eldere onbekend en ongebruikelijk ?

in de Preanger.

(El OSYl 2 (UV) \ S. aJi(Uteri(U)\ of <&i(isri(u>\ B.

scboonvader, scboonmoeder.

(El OSY1 \ zie a-masriw

(El f^^N SB. vriend, bondgenoot (Skr. mitra).

en (El ( (ISY1\ zie wwim

(El (asYl2(Kli\ Eoll. matroos.

(eji asn^nrf^i (Hin (HY)2(tOfj\ zie m*™*

(El OSY) O? (Elfl\
naam van een distrikt, vroe-

ger een rvjkszetel, op Java.— Skr. manthara,

mant/iaram, ofmantharang, een fort, sterkte.

Jav. Wdbk.

(El osyi CKYil \ SB. veroorzaken, de oorzaak

zijn, maken dat ieU gebeurt; wekken, op-

wekken, verwekken; bewerken. — ont&insn

orajN S. M.fEa(tH\ (Ui(Ui\ of aJi<v)(m\ B. de

reden dat ; om die reden ; reden waarom

;

omdat; en wel omdat; omdat zulks het

geval is; dat.— <n7®?0o*7j#\ zva> m<&insn<Kriji\

maar zeldzaam wordt het gebruikt. Verg.

iejjihi\ en ^"^?\n

c> .0 o

'

(El OSYI (KYI fj\ zie <u)n?n*™jl\ en cm ton (KTiJiw

C> O .0
(El OSYI (KYI 2 (HI 1 \ Zie (uasnw

(El OSYI l (KH (KYI fj \SB. rond, rond opgezet,ra»

den bulk, doordien men zich letterlijk rond

heeft gegeten.

(El OSYI 2 OSY) ft \ zie aSasmasn/jw

(El OSY) (Ml 2 (HI 1 \ zie (uathojiaw

(ElOTf OSY) (Ui 2 (KYJ2 (Kl 1\ zie <r}*sn(&i2(K7>JI\\

(El OSY] MJ1 ni \ SB. parel. (Skr. moetija, parel.

Verg. (^gtnasnw

$1 OSY) (El (UW (HI /) \ of &&l8ffl9<iji\ zie

(en

(E10SY)\ 1. SB. afgaan, van een vuurteapen.

Verg . <w» <m<wi \ en ccnusn \\ *— 11. (Uiaaww*

SB. ieder man een, van cu^ajixnari/i^ of
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aji<fiit(untM/i\ die voorgezet warden.— Pooris

nog i^»<»sh\ maar zoo ong. in de Preanger:

(in evenwigt zijn, balanceren, van hetgeen

gewogen wordt met dot hetgeen als gewigt

wordt gebruikt. Rg. K.). Verg. «m\ 2.-

Xll. Maniajiirui^ een Javanisme, (Jav. (unsii

rL/i<n/j{\ veertig; zie Jav. Wdbk. op (uiunjj\

en Verg. <o <ui <&njl\\ — iunc^amash(ui(nji^\ net

offermaal op den 40sten dag na iemands

overlijden; dat offermaal geven, worts

(Ejiasii(uinuj?\ veertig dagen lang tapa doen,

hierin bestaande dat men zicli gedurende dien

tijd onthoudt van dierlijk voedsel.

GEJi nj asrt \ 1. SB. uit alle magt, van^ /&i ~» «sn^w

11. Zie (Uiorjivnw

(&} OSYJ \ SB. schijnt in het algemeen, van de

winst, die men ergens op behaalt, te beteeke-

nen ruim, overvloedig. Op zijn minst

schijnt die winst te moeten zijn gelijk aan

den halven inkoopsprijs, zoodat men, het-

geen bv. voor / 1.— werd ingekocht, voor

f 1.50 verlcoopt; volgens sommigen zou die

winst meer moeteu bedragen, opdat men

daarvan <&i<*sh kunne bezigen; weer anderen

houden staande dat het bedrag van de winst

gelijk moet zijn aan den inkoopsprijs. —

Maar in het Wawatjan Satjanala wordt ge-

zegd: ccn(tsnMm<Ea{<Ej'(tsh(crie-.\ als er sprake

van is, dat iets, voor f 4. ingekocht, voorf 15.

zal warden verkocht.

CTs o D £>
(EJ) OSY) (KYI 2 (HI fj \ zie biSi\

(E/) OSYI (CI (HI 2 (HI fj \ zie (uiasii(ci(KTJi\\

(&) (Kf) n \ I. SB. ook 6J2^?*j^\ goud, gouden,

Van goud. — asnixhfctaJiJi*. of m* <&i mi ^a ixyi\

goudsmid,— 6^Axa<M^6^ki£aajt^AMjf\ goud en

zilverwerken. (ejiojkSim^s zie bij ttrnStimjjw—

Voorts tuiajt/fs SB. titel van hen, die in de

inlandsche maatschappij behooren tot de hoo-

gere standen, maar geen <r)tqaaaaji\ zijn.

Iemand uit het volk, die tot een betrekking

wordt benoemd, pangkat wordt, ontvangt door

die benoeming stilzwijgend den titel van cejiojjjiw

(Hpi(Eji(M/i\ is de betiteling voor een vrouw of

meisje, van geboorte ®i<m^n en ook van de

vrouw, die zelf behoorende tot de volksklasse

gehuwd is met iemand, die «*<m^\ of wel

-ntntuicHyi^ is .

II. maar ^z66 ong. in de Preanger:

faji (eji (mji \ vier honderd . — <w> t^ mji \ acht

honderd. — <M&jtt<&KM/i\ een acht honderd,

wUlende zeggen: een enorm aantal, maar

slechts van de zich ergens ophoudende kaai-
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mannen. Rg. K.)* — d.j**»ft»»«**y» zte

«o? ? (Ei
rri \ II,

CO

(E/)(M\ I. SB. het preparaat, dat men ge-

bruikt om de tanden zwart te maken, en

ook wel (zie onder) als een middel tegen

tand- of kiespijn. (Skr. masi). — Be masi

maalet men, door een goed droog stukje hout

van den djeroekboom, van den malaka of van

den tamarinde in de vlam te steken, dat dan

nog vlammend uit het vuur te halen, en ver-

volgens at vlummend over een (cw&mcrn/i

of derg. te strijken, het zwart dat dan op den

ShaMcmji blijft zitten, is de (ejk&w Soms ge-

bruiht men in plaats van een der bovengenoemde

houtsoorten, bamboe, maar de zoo verhregen

(ejkBi wordt toch gemeenlijJc slechts gebruikt

als een middel tegen tand- of kiespijn. Be

masi lean ook een vocht zijn, namelijk Mapper-

water, dat men, na er eenige kruiden te hebben

ingedaan, een tijdlang stil liet staan.— (wiew\

S. (i°™£I<htjis B. zijn tanden zwartmaken.

khmJjkijikhijIs <M(vi!tn<Hi(mji\ iemand de tanden

zwartmaken.— II. mm * en <vk8kim(ht/i\ zie

(EJ]9J)\ eigenn. Mozes; Ar. ^wjs*

0Bt(M9\ SB. nog, bij voortduring, steeds; en
'?

al..., ook; zij net ook; hetzij; laat het

zijn ; het moge zijn. Verg. het Mai, masih,

zoomede het Jav. Wdbk. op (i%(8i$\\

(E/f (UJ 9\ SB. vijand.- xh^oji^ iemand he-

vechten; den strijd aanbinden tegen iemand,

vijandig staan tegenover iemand.— (vi(£ji(ij\>

(Lfnaoj^\ in vijandschap zijn met iemand. —

Verg. oJHwmw

(E/l (Ml 9 (l/n (tO ff\en (M(8j$ <M2 mtji \ zie onder im^w

(El (hJI
fl

(§ <^k(tUI P \ ook geschreven ^?^(5^

enji

z

\ Ar. iUlvuAJ SB. quaestie, punt, zaak.

(E1(9J1(§ ~&k arm p \ {Ar. &JIM *Li> Lo ma-sjda-

lldh, wat God wil! wat God behaagt! —

Maar de Soendanees gebruikt dezen uitroep

zooals wij: goede hemel! groote God! en

dergelijke bezigen, echter slechts als uitroep

van verontwaardiging of van meer of minder

smartelijke verbazing

.

/

(EJ) GhJI ash \ SB. Messias. — (Ar. g\i
yj*'°

Messias. — , -X\>jw* christelijk, bijv. de

jaartelling. P. Mai. Wdbk.) — «m<uy*n£*>

aSaJB 1878, in het jaar 1878 van dechris-

telijke jaartelling.

(El (hJI rs/YJ \ SB. alom bekend (Ar. jj-fr*"*y

ten (EfiitJf^m<t<ti2(mjl\ hetz.

Q S— -.gx(El (Ml (tp \ zie m <ty \ II.

a a
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(Efl (h/i (HI ft \ zie OYlder cu <m (Hyi\\ M/<K72<Lt7 (EfMim/is

£2£ 0^ mom|\ en (idirw(tn(M(Hyi\ OIJ ^.Titfw

(&) (M (HI (UU1 (HI
fl

\ en <£>t<&&^2(><yi\ zie mm

te>? 0\>? \ Egypte, en naam van de hoofdplaats

van dat land; Egyptisch. (Ar. vvo/o Misr).

(Bl
a

(9JI (KHfj\ Ar. O^CC^f, het Oosten.

(EJI QJi (Kfl ft \ zie (3*koji(Hi7ji\\

a ci

(&1 (M (HH/J\ zie (VKtJKKnjw

a a

(Ar. (^aXujv^o miskin of niasMn). — ihiSi

(EJt (£J1 (HI n \ SB. arm, behoeftig ; armoede

oji(hi/i\ de armel de armen. — (tm(Eiaj)iHi(Hi/i\

armoede, armoedigheid. — xmiEi^abiajnHi/j\

armhuis.

o
CEJ\ (Kl OSY) /I \ Ar. naam van een stad: Maskat.

*<V cJI

(&) (Ml (KTJ (&nn \ SB . ellende , moeijelijk-

heden ; ellendig, in ellendigen toestand, er

ellendig of miserabel aan toe zijn (Ar.

^SkAmkto moesjakkat, moeilijkheid, ellende).

(&)2<n(M(nJ>/f\ SB. arm, (dood arm. K).

GE/? (KQ (ISY) f% \ zie <<ui (utasnji^ en umajiamnw

O Q
(&)(*Ji\ SB. noodzakelijk, noodwendig, be-

*>»

hoort, behooren; en van een berigt of tijding:

dringend, van groot belang. — Verg. het

Jav. Wdbh. op <uh&\ zoomede de Mai. lexica.

<&<&c8><£}f<Mjl\ iets verordenen, bepalen.

OEJI <*n <un cn^jl \ of (EJi(uiKm(nj^\ SB. ondenk-

baar, niet te gelooveD, onmogelijk, absurd;

ook ah uitroep in anttcoord_ op het geen

iemand zegt, maar z66 niet tot een meerdere (Ar.

VastsaawoV

01 (&l (V) (Ml \ Holl. meester, schoolmeester.

Q
^II to?

N ^r
' lSJ****' moesjtart, naam van

de planeet Jupiter; voorts SB. het goede

uur, de goede tijd voor iets, d. w. z. voor

een handeling, waarbij op het goede of minder

goede tijdstip wordt gelet, zooals bv. het aan-

vaarden van een togt. Sicrh^nji^s op het

goede uur; ook omdat men op het goede

uur vertrok, juist van pas komen oni van

iets te profiteren of mee te profiteren.

(EJl&Jl (KY}\ zie ^^H^

(&] (M (Ul nr) o\ SB. raadplegen, beraadsla-

gen (Ar. &j>j\jwvc) .

anJlfj\ SB. gelijkenis, beeld; leering.

(Ar. \Xro mithl, gelijk). Verg. omxm-n

asnji^— xnSiaSitrueimjf\ met een beeld van

iemand of iets zeggen dat hij (het) is ah

of zooah.

q a
(E49J)

Q
(Eft (M arm o\ zie Mru^

uitaJtn(&) 2 (Mi 2 (Wl (HI ft \ zie cutMiiruji

as
GEJJ (M (Ul \ SB. om een liefdegave vragen,
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van een reizende santri of derg. Ook wel voor

bedelen (Jr. viLuv* moesdphir, reizende,

reiziger).— anaJt(EJiaj}(U\ hetz. — asnarh <ejioj>

m\ wel voor bedelaar.

(El (*JJ (Ul

1

\ ook (EJt (Si cm asnji\ SB. moskee

(Jr. ^x\Av^y

(El 9J1 dill asn f)\ SB. zondig ; ook onwetend

op het stuk van godsdienst (Jr. kx*a**>

masijat, weerspannig, weerspannigheid

,

ongehoorzaamheid, ongodsdienstig, god-

deloos).

o
. a

(n (El (Ml (El l \ zie c-jM&ipi

a a .a
(ei o>Ji cm asm n \ zie ^^^w

(El (Ml \ zie cm \\

(El &JI \ en <&?<k»6-s*<w7^\ zie <cti»ji\n

(El (Ui \\ — m cei S) \ zie <n7 <£« asn (hvji \ bij ®» «s» <

"£Jl^

(El (U) P \ /. SB. verschillen, afwijken.— mm^

6.zA(is?i(m\ ZVa. <n.amcnji2\\ II. cejhd)^\ B.

in opschriften van brieven gerigt aan meer-

deren: en, zoomede.

(E12(U)tn (tp\ zie twtrjww

(El (U) <rTl \ ?ie (siG-^-ri w

(El &J) teWl \ SB. laden, inladen, lading inne-

men; ook geladen zijn, inhouden; kunnen

inhouden 0/bevatten; en van de vruchten aan

een boom; bedragen, bv. honderden; voorts van

een paard dat bv. gespannen is voor een bendy .

kunnen trekken bv. driepersonen.— (ea tut asn pr

(m \ het beladen of geladen zijn; de lading, de

vracht. — cci<£Q<uiasn (htji \ een schip, een lastdier

of een voertuig beladen. — «ti <e^ <ui «n « «^

\

iets laden ergens m, zooals in een sckip of

op een lastdier, bijv. op een karneel. —

a$2(zjviasriji\ ook en zoo bv. van een paard:

niet sterk genoeg om iemand of iets in

eens door (d. w. z. zonder lang te rusten om

weer op het verhaal te komen) er te brengen.

(EJ)2&J) (TLi a\ SB. het zal wel niet zijn;

het is niet denkelijk of aantenemen; niet;

zeker niet, voorzeker niet. — ^»w«|m\

o /» o
zie owmw (eji i cut nut -Jn an 2 \ of <&H(Ui3Ui\

' CJ as\j ** tou

zeker, zonder twijfel, het kan niet mis-

sen. — (Em (virui -h\ of (EJi2am-n\ ZVa, amw

tnan\ zie bij o«|M\\ — (eji 2 (V) rvi ^aoji $ \ on-

noodig, niet noodig. <Bitajnria<Kn\ of ^ ?

(Uicn/mi\ zie bij (ixomw — cEJi2 0jnaruj^\ ZVa.

(EJi2(V)(ru/j\\— aji (E/i t ajn <ru <ht^\ ZVa. c&ioJiajn a u/jw

2 &J) 2 \ Zie amtmitw

2 0(UI\ £i2<rSiaM(m/l\ <3

*

a\fi afri\ aaj[\ ZOOmede

a • O a
(eji (Ui 2 avi \ zie azntarui^

Q
(El (tLl \ zie (cnru)\i

(El art! \ SB. corsprong, begin (Skr. moela).-
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asn(E*rLQt&i<ru(MM(Ln(HTi6^(uiii(hn\ van meet af

aan tot nu toe.

—

Bet Jav. krama woord

Sktl7\ wordt, vervormd tot <ui£irui\ door de

Soendanezen gebezigd in brieven aan meerde-

ren, in den zin van oorzaak, reden.

(Efl OTI arm \ {Skr. moelja, prijs) ong.— i^i^i>nru\

SB. het verzorgen, enz. — <vn (viaE/jm niis

voor iemand zorgen, zorgdragen, door hem

te voorzien van het noodige; iets verzorgen,

aan iets zijn zorg besteden, door er aan

te doen wat noodig is; een kind opvoeden;

voor een doode de noodige offermaaltijden

geven, en in 't algemeen wat ten zijnen be-

hoeve moet gedaan worden, verrigten

;

iets wat een ander heeft afgedanht of weg-

geworpen nemen en gebruiken. — ^^n

<r^(ru\ het verzorgen; enz. ooJc cadeau, dat

geregeld en op gezette tijden gegeven

wordt, met het doel iemand te voorzien

van het noodige.— m^^^^n ketz.

(E/) 2 QTI arm \ — o) (mi

2

(ea 2 v

m

\ zie (imiKmw

(&) arm o \ SB. ja zelfs, wat meer is; ook;

tot zelfs .— (EA(rLi^(uirvi^\ op den koop toe

;

daarenboven; ja, wat meer is; ja zelfs nog.

i&vnji ^(&hhi\ ook «» (rui urn tm \ het is volstrekt

met onmogelijk, het zou toch heel wel

kunnen zijn; welligt. Verg. otm^w-^

(KJi(EJI(r\J1^\ ZVa. (EAftTJlfW

Q
(E/) arm P \ A Jav. en wel krama woord voor

®"7*a?> nog, nogmaals, nog verder, verder,

verdere; weer; nog wat, nog meer.

Slechts gebr. in brieven. — II. cenrdi^ en ^

a n
tru qtxrn cm/} \ zte mi rr)2\\

O n
(E/) 2 arm o\ zie (cH2(ru^w

Q a
(EJJ OfX/i P\ zte (uionuis en a^niru»rna\\

(&) arm o (&) (Hi \ zie mhtu^

(E/l arm KM (KYI (&T) n \ {Ar. &jo^o, malcti-

kat, coll. mv. van l
£
^-*>« malak, engel;

SB. engel.

(EJ) (ITUI (hp\ zie &iM\\

(EJ) (tn (HI \ SB. traag, niethouden van werken.

CE/}(
^lash

ni (*nfi\ zie ™^\

(EJ) OI\J)
t
(HI \ zie apviw

II Ob ^
(Efl Onj} (HI (Ul ,1 \ zie nrvianctjinw

(El 2 arm 2 \ zie ^.un^^w

(EJ} arm <H asr) fj\ ook ^-n-nasr^p SB. behoef-

tig, arm [Ar. s vs<a/C) mazlarrat). —

(tmf&irwnasnihnjis behoefte, nood, armoede,

bekrompen omstandigheden.

—

ajinj^na^s

en (^n kji tnAnri asn 9ojl\ ZVa. '
<&Hn/i €

r}«snfl\ en <*n <&?

<runiasntHT/i\ maar wat mooijer of deftiger

woorden.
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Q Q o O •

CEJI (YUI (KYI
fl

\ (&hwiihw<mji\ en <&*(rvi<Ktiti>aji\ zi€

a

CEJI (YUI (KYI
ft

\ SB. eigendom, regtmatig

eigendom (Ar. t«^JJl/<). — »o?/S<rS»2?^\ in

het bezit raken of komen> het eigendom

of het goed worden van iemand.— m mm

cnji*mji\ hetz. — <8t&&i<n&<Kn,\\ in bezit ge-

nomen zijn, tot de (het) zijne gemaakt zijn

door iemand.— *ai&inruaai toons lets, om het

zijne te zijn of om daarover naar goed-

vinden te beschikken, geven aan ieinand.

CEJI CO) (KYIu \ SB. ronddwarrelen , in tegen-

stelling met opstijgen, van rook. Voorts van

water zva. arm an^

(EJI (tUI (KYI n\ zie <p<n4o™Jl^ en a4'n4 tt<
^Jl^

CEJI (YUI (KYI\ naam van een boom; emblica offi-

cinalis. (Skr. amalalea. P. Mai. Wdbk.).—

Be bladen worden gebruikt bij het im<m.t(EJtj^\

en zie ook <&h8>\ 1.

CEJI (YUI (KYI \ zie (UkrutHnw

(E/l O/XJI (KYI 2 (Klfl\ zie to <nJt<HriJi\\

(E/l 027 (KYI (Ul (KYI (KYIfi\ SB. sterk rooken

.

zware rookwolken opzenden, van eenvuur,

Beg. Tj. Verg. /0^^?*^\\

CEJI (Yl/I (KYI (Kl\ zie <&><njit*

(t/l 2 (YUI dSYIfl \ zie 9&t<r8i9sn/i\\

OEJI (CJOSYIfl\
WOrdt verkl. met (nntanuitixntiKr^w

(™njiasnji\ Kw. zva. tunimahs zien. Jav. Wdbk.)

CEJI (YVI OSYI \ (Skr. mdlati) naam van een witte,

zeer welriekende bloem, die de vrouwen gaarne

in het haar dragen, en die eenige uren hi

water gelegd aan dat water heelende eigen-

schappen voor sommige ongesteldheden van de

oogen meMeelt (Jasminum Sambac).

(EJI 02) (Ml
/f\

zie (cncmaJiji^

(EJI arui (Kfl n \ SB. in ieder opzigt voorspoe-

dig; uitnemend groeijen of opgroeijen; en

van hout: gaaf.— (EJ)
'r
)
i

(nj
ll

(
>^A

s mvdsv.

CEJI (YVI (M (HZ) \ mvdsv. van Si^cpw

CEJI (EJOJI OSYIn\ zie bij £rioj)amji*

CEJI (YUI (Ml arUI (Mlfl\ Zie <Oi<ruoJ>Ji*

CEJI arm OJI ^1 \ mvdsv. van ®o-r)^

(EJI (YUI (U)(UI\ I. SB. wat anders gaan doen,

als men bevel kreeg om te doen, bv. van

een bediende aan wien bevolen wordt den vloer

te vegen, maar die de meubels gaat wrijven,

II. (zva. <u,gp teg. Tj.)

(EJI (YUI (Ul 001 (HI fl \ zie (rv^iui \ I.

(EJI QTUI (YUI \ zva. (3Q<HTn\ waar, echt, wezenlijk.

(EJI (Yl (YUI (YUI \ naam van een zeer lange of hoog

opschietende grassoort

.

— (^na^^j<rfnjiinji\ een

soort <w><w>i^/?* Bg. Mvj van elders onb.)
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s
(EH OIXJI 2 OfUl 2 \ zie tqmnc^aji^w

oeji 2 OH arm an arm arm n\ SB. (utcn^ng^rvt

ayruirvijis boven alle beschrijving bitter, bv.

van een vruc/it.

Q O

(Elf arm (Ul\ mvdsv. vau <§imw <EJirfi>M(utS£\ zie

bij (U(uw

O Q
(Elf arm (tJffj \ SB. doodelijk benauwd zijn voor

werken; traag. (Kw^^^n^N traagheid.

(El) arm (UJ n \ naam van de Se md. van het Mo-

hammedaansche jaar, anders genoemd"n(Siajvj

<rw/i(3-&'iJi(ruj\ en de geboortemaand van Mo-

hammed. (Ar. j aJLrfj geboren, geboorte.)

<£J)<rm2(W\ zie (uigajiw

(El)cm(Uf(HY}n\ zva. Qan^™<>Q*™ji\ maar

in teat minder mate.

<m 01 arm &Ji 2 orn n \ zie Km^nrvKuacn^w

(EJJ arm ft \ SB. verheven, luisterrijk; zeer aan-

zienlijk; zeer te eeren; aanzien, luister; 00k

bet zoo hebben, dat men smart, verdriet

noch zorgen kent, het heerlijk hebben

(Skr. moelja, prijs, waarde). <xn<EJi<ryiji6^*(HTji\

glorie, heerlijkheid, majesteit.

<&l arm CUUl \ (<ruMA\ Kw. zie by <ruaAA\ II.)—

&l<nA<uiA\ of (eama\ Oav. op den loop gaan,

wegloopen; en Maleisch;— SB. Maleisch.

(cn»Ji<EJMAaAA\ de Maleische taal.— ap^™

wnuu^\ een Maleijer, een Maleische Yrouw.

(EJf arm (UUI ?\ SB. de mantel of plaid waar-

mee de vrouwelijke hadji's lichaam en

hoofd, maar niet het gelaat [zie ccdiucmi),

omhullen, ah ze naar de moskee gaan of bij

bijzonderegelegenheden. Het is het {Ar. 3
5 vJ^,

moladh, in het EgyptUch dialekt mildjah.

Mr. L. W. C. v. d. Berg.)

(Eli arm (EJfjj \ SB. was, zooals bij het batik-

ken of om den draad mee te bestrijken

onder het naaijen, wordt gebruikt. Ook

benoemt men met (EnormtEnj^s iets zooals bv. de

blaadjes van ojianarmm\ waarmee men iets

anders bestrijkt om dat laatste glad te ma-

ken.— (eji enj) (Ei jdkcui d (eaj^\ zva. amemruw

(ED OS] teAfl \ SB. avond, nacht, maar altijd

met bijvoeging van den naam van den volgen-

den dag. Bv. ^^^iS-b*<L/w&j>^\ zaterdag

avond, zondag nacht. Vtrg . £liiSi\ en

ojit<yi*n\\— (EJitui t^vfjt imjj \ kunstterm voor het

in de vastenmaand, beginnende met den

218ten
, een om ander nacht, dus in het

geheel vijfmaaJ, geven van een sidekah.

(Eft arm (E/in\ SB. de bezweerder van de

booze geesten, de geestenbanner, die, als
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er een waterwerk moet worden gemaakt, I

bijv . een leiding, vijver of derg . bij het

werk wordt genomen, opdat hij, met be-

hulp van zijn djamptfs, alle schadelijke mag-

ten en invloeden moge heeren. Be malim

blijft bij het werk tot het voltooid is, en

doet met een dienst als opzigter {Ar. ^XXsq.)—

(El arui (El (1 \ SB. weten, er mee bekend zijn,

{Ar , r% alxso )— Boordien men meent dat

(zkkvm^ verg . aldaar , het vorenstaande

Arabische tooord is, schrijft men voor a* my

(zyi* ooh Wel teiarn(&}Jl\\

O
(El (TL1 (EJI —ON zie aruKEi-Jiqw

(El 077 (El 1 (El 1 \ SB. smeulen, van het vuur

op de stoolcplaats ; en van een damar : flauw

branden.

(El aUI 01 cm\ Kw. zva. (uvviam$(Lm(Hijl\\ {Ta-

mil mdligei, verblijf, zitkamer in een vor-

stelijk verblijf. Jav. WdbJe.)

'W-

S
(El (CI CUT) \ zie onder (wamwO /'

C^
<?> o„&

(El (CJCm\ zva. pyiK»M(rn\\

(El OfXJI \ zie (tmr£i\\

(El (FUI \ {afkorting van het, volgens het Jav .

Wdbh. Kw. woord <^<S/ruw)— SB. onge-

rust, zich ongerust maken, bevreesd. —

<8,tKn *Atw) (3iMjj\ voorwerp (voorwerpen) om

zich ongerust over te maken. Omvat

vrouw, Jcinderen, ooh bezittingen*

O
. a .

(El (TUI \ zie ten rvi \\

(El enjf GK1\ in het Buitenzorgsche zva. ff^-n?

ojiza^ maar vitsluitend voor afglijden van

het hoofdkussen, gezegd van een slapende. K.

(El OTUI (LI \ zva . (&ttrv>(U\\ (ziirvi cut cmm \ zva .

(EJt rvi (U (UKMW

(El QCTI (CI (Kn 1\ SB. bedrukt of verslagen

voor zich kijken en niets zeggen.

(EJI (Ll\ zie (ij *-| n II.

(El (LI (§ ^ZfkOSYI 1\ en <&*m <un «snjf\ zie <&>m~ji

(EJ) OJI rJTj &A/)^ SB • verstaan , begrijpen

{Ar. * a^Slso). — (hmiE^cm^rj!E^/j\ begrepen.

(El (LI (HI 1\ zie 6^a cm (KTjjw

(El OJI (Tf (HI (KYI 2 (HI 1 \ en <&i<ui'nMaMt^

(nan^\ zie <ui<nm\ 2.

a a a* o . ... Q Q„

(El OJI (HI (HYJ 2 (HI
f)

\ zie bij ojimw

CJ <^1 '

(El (LI c r) (HI 1\ (z»m^(ki(hi/i\ en (BinJi'riMtmp

a
Zie (U(uni(m^w

(El dJI ni (HI fj \ zie on^ojiw

(EJJ (LI (KYI (HI 1 \ zie ^^<™/^

(EJI OJ) aSTI 0(IJYI (HI fl\ zie bij miasn^\ I.

o
asm(El (LI (KYI 2 (HI fl\ zie m ^ «snjl^
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(EJ) (U) OJ) (M) f)\ zie 9l<uiaaji\

a
(EJ) (U) OTXJ) P/l/W (HI fj\ zie (u-r)2\\

a o o Q Q
(EJ) (U) (HJ) QJ) ~&k(Hl fj\ zie (ui<rviaj^\\

(EJ) OJ) OTXJ) CO (H) fj \ zie tunirCiw

en (EJ) or) (U) ortt) (ci (Hifj \ zie «mro^ NN

Q
(ED (U) (U) (H) \ zie ojiujis aan het slot.

a a p #> O
. a Q

(EJ) OJ)(U) (KYI 2 (HI ft \ zie bij fuipjw

(£J)aJ)agj<>(KY)2(H)f)\ zie bij fij^l*

(EJ) 2 OJ) 2 (UV) (HI (Ml ft \ en (&j«/u?^mww^\ zie

OJ12 0J12 (lAJt 0-0/1 \ bij W <Kn (l£Z \\

(EJ) OJ) am P (UY) (Hlfj\ zie <u nm ? w

(EJ)(U)fj\ en gew. 6QiFjd^\ SB. een zekere

maat, t. w. zooveel als men in beide han-

den kan houden, of volgens sommigen zoo-

veel als men houden kan in beide handen,

zoomede op de armen, zoover men die

tegen elkaar kan drukken (Ar. j^o).

(Efl (Wj \ SB. honing (Skr. madoe, zoet; honing).

(EJ} (LJI \ zva. ft717'M| NX— an e~<pn mils zva. <wi£^*gj<MN\

(&) &J) W — (tmiBioSts SB. roer van een scJdp.—

0K-niEn(U)\ roerganger, stuurman. Verg

.

(tm(aj)(£>i(m/)\\

^?^{\ zva. todays II.

41 (EJ) nri (U) \ naam van een djamboesoortj de

az:(pi<n(&><n{iJi\ wordt ooh (i^^t(Bi2t^(Kyjasnji\ ge-

noemd. Anacardium occidental. — (Uit

den stam van dezen boom vloeit dikwvjls een

sap, dat zich tot een vuistgrooten Jcogel aan»

zet; wordt deze met water opgelost, zoo heeft

men eene zeer goede lijm. HassJearl.)

CEJt
j

(lJl
t

(hn
fl^ zie c^^mjiw

(Yl (EJ) (U) (H) f)\ wordt verhlaard met (uitmiru

(W(htj]\ ooh met plaats, waar men bij el-

kaar komt om feest te vieren (Ar*

(EJ) ObJ) \ zie <L0<w>\\— c&iQnuKtJKij) \ zie onder ajntrCiw

a r>^
m

qs
(EJ) (VJ) \ zie %™ <w ^

(EJ) ((U)Q>J)f) \ naam van een stad: Madras; voorts

zva* wi^i \ en naam van een stof, waarvan wel

baadjes worden gemaaM.

(EJ) (U) (HY) f) \ zva. cut cm (8) \ waar dat B. is

voor <tli <&} mji w Bv . tFJi (in tun ^n iE/i (hi % \ enz

.

O
(EJ) (U) 2 (KY) ff\ zva. ^a^w Voorts van m

Qru/j\ SB. bruin, donker van kleur, door

toevoeging van veel tarasi.— 0Jna7H(^n(Ui2^nyi\

vrienden als olifanten.

(EJ) (U) (KT)2(H1 f)\ zie <w:wi\ III.
"ZJI

s
(EJ) %Jl\ SB. bovengemeld, voormeld (Ar.

(EJ) (U) OSY) n \ SB. toebereide opium.

Q
(EJ) (U) (U) \ zie ajow

(EJ) (W) (U) (H) f) \en iEA^Mgoriji\ zie onder (5-tA*^.w
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GEA (Wl (Ul *yi \ SB. benaming van den witten

doek tot hoofdbedekking, die door de vrou-

welijke hadji, in het dagelijksch leven, in

huis, tot vervanging van een sluijer, wordt

gedragen . Verg . afn<uamiw

(&1 (U) OfXfl
fl\ zie <8(ut (rujjw

(EfJ (Ui (K7JI n \ zie xmaj) (n^jjw

<&l 2 (IJ1 arm n \ SB. handelskapitaal, geld

om handel mee te drijven, kapitaal. —

<M(uit(uitru>(Mji\ iemand mofoX geven; iemand,

een zekere som gelds geven tot modal.

aytvi am ^i <EH ? (in rui 2 afi arhW (uvi (Higasn/fs geld tot

handelskapitaal omte aacrhaSi&viamiisn/iw

<E1 (n(Ul(WI\ SB. benaming voor 100 bossen

of de Jielft van een <w>cT \ pare.— mm nan

dM\ een halve o<mL pare. — Verg. (wiajtxsh

arh\ bij «sharh\ 2.

(Efl (LJ1 \ zie (man*

<&f (Cft \ SB. geruimen tijd zonder dat er eenig

berigt of tijdiug komt, met betrekking bv.

tot een ingediend verzoelcschrift ; lang zonder

antwcord of bescheid blijven.

(E/l%(W)\ SB. de witte of effen gekleurde

ruit in het midden van een hoofddoek oole

van een karembong, maar in de laatste is het

ook wel een eUips. Verg. ajixntwiw

(E/l (Wl (VJI (EJ)ft \ SB. spreken en schreijen

te gelijk, zooals men wel doet bij hevige

gemoedsbeweging. £.**3<u>u><e«^\ mvdsv.

a « o>
(E/l&Jl (tn asHfj\ BL. zva. «Ji<w>*n\ hooren, te

hooren krijgen.

(E/)(l&\ I. ((ZKtgfis ook ^^(io\ Kw. zva. (£nxn^\

en £lc£l\ midden, middelste, middelmatig.

SJcr. madija. Jav. Wdbk.). In de ooi^am?

<tJi^a.(ui(M\ wordt <&i <*& verhlaardmet (mom <o ^

w

De spreekwijS6^A,(LU2tmarnt(KfiacHia>Jt\ (E>iMS \ ip asn

(vi \ zie daarvoor bij inkkjiw — II naam van

een boom en van zijn vruclit. Aromadendron

elegans. — mae; (uxm asnj^\ naam van een

vroegeren rijkszetel op Java.

(&l Q^.\ en a^a^iKri2(hn^\ zie onder 6^ao^\\

(EJI en 0£Z \ SB . smeulen van een vuur . — 77.

SB. het \erliezen, het onderspit delven,

bij vechten of worstelen. Verg. e-.^nji^

(n(E^a^\ SB. tafel. Port. meza.

(&) 2 d& 2 P \ zva. GJkcmiojijis waar dat gebruikt

wordt om iemand te gelasten ergens mee nit

te scfteiden, te verbieden met iets voort tegaan:

genoeg! genoeg nu! — taQnSt^mna^\

SB. iemand doen ophouden, doen of laten

uitscheiden. — <mQi<&n<tfnta£ji\ SB. aan

iets een einde maken, iets doen ophouden.
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kid(i^g^ihn\ SB. of met (UidJt\ als walmootjer

woord: passen, van pas, bv. van een Heeding-

stuk; goed, geschikt, van pas, te gebruiken,

met betrekking tot grootte of ruimte ; voorts

de tijd voor lets of dat lets het geval is;

oo&knap, goed, van iemands gelaat ofuiterlijk;

en van een prijs: matig. — (&jo?4?^mn

mvdsv. — (Kn(EJi2<8i^(Hi\ juist (op het pas

dat).— arm %ji

i

ax 2 % Mi \ S. arm oj) -m &j) \ B. dank

u, ik heb genoeg (gegeten). Zoo wel in antwoord

op een zeggen, bv. als dit : (&jfmwnoi.we^ an vn

rn asn q (eji !Kj1 V) mi amn \

(EJI Q£? P\ SB. zamenscholen en zamenstoeijen

aau de oppervlakte van het water, in den

rijtijd, van visch.

(EJI (l£? \ 7. zie (u}^\ II. — II. SB. alle vier,

hetzij op de kruis-, hetzij op de muntzijde

komen te liggen dus alle vier rood of alle

vier wit zijn, van de vier aan een kant

xoitgemaahte centen, bij het keplek spel. (In het

Buitenzorgsche zva. *^^^»^\ dwz. benaming

van het spel. K.).

(EJI (l& \ zie vrn ik w

(&l Q&\ I. zie apoKw — II. (in het Buitenz.

zeer plat VOOr (unasinasr^^w K).

Q
<£>? OK T) cm (HI fj\ zie (^"n cmtm/jw

Q Q
(EJI (H£Z arm n \ naam van een zangwijze.

(EJI && 0£\\ wordt verklaard met a^-r^-^/isw^

II, Door sommigen echter met (untinixn^

((ui<iK<&\ eenige waarde, van eenigewaar-

de. — frf^i2n^(tfmnikji!iKi&\ iemand, die voor

het uiterlijk geen aanzien heeft ; dien men

voor het uiterlijk voor niet veel zou houden.

Jav. Wdbk.) <urit(ruia<nriHK(iK:\ of (mti t arm i asn -&

nr^nri(3^asriKme^\ voor : oud of bejaard niaar

slechts voor zooveel aangaat het uiterlijk

of voorkomen en niet overeenstemmend met

de jaren wijs of verstandig.

(EJI 0£\(i£\ asn
fj\

SB. de wondermagt (wnaji

(^(Kntnijn van een profeet. (Ar. ijssssx^)*

(eji a& (a (Hi n \ zie (uivCiw

(EJI (UUI (HI fl\ en (Ejianjj(pi(Hij^\ zie a/n (tn t aj^w

(EJI (UUI (HI \ zie (uuim w

(EJI (UUI \ zie (en<uui\i

(EJI (UUI (Ml \ (in het Bantamsche in plaats van

Knaaianw K.) Jav. £iaM<&k\ KI. hooren, door

het gehoor waarnemen.

(EJI (UUI (KYI fl \ SB. in menigte, in massa, met

hun velen liggen of zitten, van menschen;

in menigte liggen, van UjJcen op een slagveld.

a O . a
(E/) (UUI (KYI 2 (HI f\ \ zie (uajuthcnjiw

Ml, <U(
U

O
(Tf (EJI (UUI (KYI 2 (HI

fj
\ zie nrjiTnaAJKHTijiw
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(EJI (UUI (KYI ~JI (KYI
fj

\ SB. zich voordoen als

een uitgestrekte vlakte, van een water, ook

van een hoofdpioats, gezien van af een berg,

en van te veld staande pare; voorts als het

ware een zee vormen, van het water op over-

stroomde velden, als die, zooals wij zeggen,

blank staan.

(EJI (UUI OSYI
fj

\ SB. zacht glooijen, bv. van een

weg. — Verg. (HjjjojiaMw

Q v

(EJI (UUI asnfi \ SB. lijk, een doode (Jr. <JCyo).

famM/njiaStasiijjs van een paardestaart : met

het haar van nature in groote onuitkam-

bare knoedels, en zoo de benaming van

zoo'n paarde taart. Rg. K.).

a
(EJI (UUI 2 9JI

fj
\ zie urn (uui w

(EJj\(UU). (U). 0*1
fj

N zva. MzciMtwmanjiw K. Mij

van elders onb.

(EJI (UUI \ 1. SB., de bloem van den djambe palm.

77. zie (uiom^ — 727 . a-n'-ntun&KiMs soort m-

landsch visschersbootje.— (ejioms met zoo'n

bootje ter vischvangst gaan of zijn. —

((Eicuins Kw. zva. (uiicrh\ vischhoek; hengel).

(EJI (UUI \ SB. steeds maar door, voortdurend,

continued; ook gelijkmatig door (niet

T*iO' ^v ' van l° Pm °f ztaypen.

(E/I(UUI\ zie kwamw

rn (EJI (UUI 2\ SB. tijger. Verg. o«?w — ^»

(LMi(isnAsn(rui/i\ of (EJt tpitsnitsritrvijis gevlekte tij-

ger, panter.

—

m(Eji(LJUi2(&z(Krii(Knji\of (&iapo5)2

tuviiKriji\ een wilde kat, een soort tijgerkat.

m cej* (uui t fn oeji cvu i <jci (ht/j \ maauwen, al maar

door of aanhoudend maauwen, van een

tijger. Verg. bij e~apw

(EJI 2 (UUI 2 (KYI 2 (Mlft \ SB. nangeng en ms-

teloos zijn, bet air bebben van een half

zieke.

(EJItUUjTCI (Kl
fj\

zie ajiamw

(EJI (EJI fj\ (eji (EM (eji (Eon \ en 6-^* <&* <&y • zva. (eji <&t ^ w

(EJI (EJI \ (maar zoo ong . in de Preangej) zva.

6^9. (eji w Rg. K. — Aldaar door een kind

wel in plaats van ap<vi\ (pom), ook wel in

plaats van (cniu^ Verg. bij (ejiw

(EJI (EJI 9 \ vriefidelijk woordje voor eten van

kinderen; het wordt ook door de kinderen,

napratende, gebezigd. Mai. matnah, kaau-

wen. — Verg. (ejkejijjw

en (EJI OTI (EJI o\ zie ^ieji^w

(EJI (EJI (§ ^JkOJI —fl(Klfj\ zie (ejiG^mu/jw

(EJI (EJI QJYI W — xniEJi(Eji(un\ (maar ong. in de

Preanger) zva. ®ie^%un9aji^ Rg. K.

(EJI (EJI (Hi n \ SB. een geloovige, een Moham-

medaan (Af. (^yo +*<)•
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(Efl (&) (to P\ zie onder S-smjui^jw

(Eft (Eft (HI (ten ft \ #£. de adamsappel (-%.)?

het vooruitstekende bovenste gedeelte van

het strottenhoofd ; ook en dan meer be-

paald van dieren, bv. van een kip, een

buffel enz. de plaats aan den gorgel

of strot waar de tong geworteld is. —

Kj)(ziaEjt<Hi(imji\ een dier slagtende, dat doen

op de hoogte van de mamanik, hetgeen

haram is.

(Eft (Eft \Arab. Mai. {ja^JUQ ma'moer, bebouwd,

bewoond. P.).

aan iemand of lets zich niet laten gele-

gen liggen, iemand voor oud vuil laten

liggen. — (CTe?i£?2(nTi\ wordt zelden gebe-

zigd: aat(EJit(vii(ri
Fri>, is ongebruikelijk; altijd

oji (Efi t tui ^ /nni (nn

2

(htjiw

(Eft (Eft HJ \ zie (ut-f\ w

(Eft 2 (Eft 2 (KYI ft \ zie (ump9 nsn^^

(Eft (Eft (Tf (KYI \ zie cui^rmiw

(£ft 2 (Eft 2 dSY) ft \ (grondwrm (zu<vnji\\ SB. la-

den, inladen ; hetgeen is te transporteeren, zoo-

als de pare van het veld, aan den draagstok

hangen \ ook zva. an i&i tm t «sw <mjiw— an o? oem

asn(H
lfl

s bevracht zijn; beladen zijn met iets.

cc}(&it{E»2tond(HT/i\ iets laden, pakken op een

lastdier . — ivi2<&it<isn(Hiri\ last, vracht. —

<H7ia^iEJti(Mi(v>nji\ pakpaard, vrachtpaard.

000
(Eft (Eft asift \ SB. begin; een begin maken; en

met St (ej) iisii cm \ er nevens: de eerste, het

eerst, in het eerst. — <m t&i (&i<*sn uu aryi\ S.

(Hivjiuiy B. met iets een begin maken. —

De Pass, vorm van m^ms is ong.

(Eft (Eft (Kft ft \ zie *ri tq <c? »o^ \ en (HvgiHterh^w

(Eft (Eft QJ1 ft \ SB. kogel voor geweer of Jcanon;

maar ook zva. (uw-riasn^ hagel. Zooge-

naamde grove hagel noemt men wel Sim fat

asna^nj\ of (UHtJiTiasnqamtnaJt'ii

(Eft(Eft(YLftf)\ zeer plat, zva. g3<$i\ en famz

<Hvjf\i — (Eji(£ji(ru<H~tji\ lui, vadsig.

(Eft (Eft fYf (YLft \\ — (CKEJifE^vfuuis zie (^fqrviw

(Eft (Eft (YLft (HYI ft \ zie bij <ui <w lt

™JI*

(Eft (Eft ^/j 9 \ SB. bij magte zijn, bv. om iets

te koopen; voldoende bemiddeld, genoeg

hebben om te leven.— <uwknt<Bi<&i~Ji*\ ook

het verliezen, de onderliggende partij zijn,

bij vechten of worstelen.

(Eft (Eft (IJ) (HI ft \ zie <u«ji\ van het slot.

(Eft (Eft flfT \ zie tEJi&iaAAw

(Eft(Eft(Ulft\ SB. maar volg. Reg. Tj. S. en
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(zi(&i(§\ B. weer smaak of trek in eten

beginnen te krijgen, van een zieke.

<£J1 (EJ1 OTIS zie (viamw

<E/I(EJ)\ (blvjkens het Jav. Wdbk. *^gp reuk

of geur van lets, het grondw. — Verg . bij

6^&k/ig\\ ) Ong . — (E/i foitzii <£i \ SB. — asmi&i

p(&ip<Kri(8)<H]ji\ volstrekt geen familie zijn

van hem (haar), ook niet omgaan met hem

(haar); en voorts, volgens K., een spreekwijs

om uittedrukken, dot men ergens weg nock

steg weet.

<EJ) (El \ zie tut &i
(>2Ji

w

XElQm\Ong. (&i(&icm\ SB. ap (0*^0.31 ttrn<EJiam\

zva. apirw%(k^jkaJi<*kt<Ufzam\ zie bij 6-zaoj)\ of

wel zva. (p arm

^

esn ap rrui % azn (ka ihtjj \ of apcwi^

a a
amm cm/ium (k/iihi^\\

(EJJ cm\ B. (uicm\ hetz. of B. L. ik bid u;

ik bid u, wees; het' moge, het moge zijn;

dat . — (Enam(EJiom\ en (EAcmaEJicm\ Jtetz . of

wat meer dringend; ook zva. oaoaajiw— <&iam\

wordt ook wel eenvoudig tot versterking ge~

VOegd VOOT <ea»ji\ OV. MtNioJiMn'TiiEAarntEntka

(n^fwiajic^\ ook om dezelfderedm (Vjcmwioms

7 O / o o
Wel VOOT OfM<uniHit(HTJI\ OV. MM<Wcm(EJicm(MjL

m (EJI cm \ SB. wolk, de wolken (Sicr. mega).—

tn <eji cm kjim\ kan beteekenen zwarte of don-

kere wolk, d. i. regenwolk, en zoo cm™

(q(&iam&it>h\ de berg met regenwolken,

naam van een berg op de grenzen van de

Preanger en Buitenzorg

.

(Efl cm &^\ naam van een ^nsn-hz soort. Volg.

Rg. die megai heeft, ook genoemd asruKmnoi

ihrnjj\ rnaar volgens anderen daarvan onder-

scheiden door de lichtere kleur. Solarium

pseudo Saponaceum.

(E/J cm P (LTH (HI fl \ en m cm % m ay im ^ zie m

cmqw

(EJ) cm 2?(LSY) (K) f)\ zie ajicmi^w

CEJ) cm 2 (HI fl \ en (&icmi(Hi(mji\ zie iutam?(m^\\

(EJ) 2 cm 2 \ SB. loopen achter de meiden, de

dansmeiden en derg.

CE/I cm 2 (L/i 2 (ISYi \ zie mi2(iJi2(im\\

09 (HI fl\ zie fij^

(El cm (LJ) \ Zie om fui w

(EJI cm 2 01 *T? (KJJf (HY1 2 (HI fj\ zie mm*

(E/)(crnazr}/j\ SB. zonsondergang; het wes-

ten; het gebed bij zonsondergang (Ar.

(&i cm2cn cyi\ zie oT>««yn\ /.

(E/t cm (<&*) \ naam van een zangwijze .
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(El 2 om 2 (Ml 1 \ SB. redewoord om iemand te

zeggen met lets niet wort te gaan, er mee uit

te scheiden: genoeg; laat het er bij. —

Verg. (3^cfn%aj^\ en het Jav. WdbJc. op tut

cmMfl\i

(El (Vf) (HI (HI /} \ en <&i vri (hi 2 (hnjl\ zie G-iAWw

Q
(ED (K7) (HI \ zie aman\ I.

CJ w

(E1(LM\ fng. in de rreanger, zva. <u anion w

Eg. K.

OTj (El OTI (im \ en m^ma^niirmanj^s zie ^himctiw

(EI) (tm^n (HI
fj\

zie A7W(cww

O OS O . n CY
(El 2 (trn 2 (HY12 (Hlfj\ zie afntazmw

(El (un 2 CKH 1 \ SB. dronken; misselijk, dui-

zelig van lets ah sterke tabaJc; ooh zeeziek.

—

(Eji(cmasn^nvi<vi\ duizelig en misselijk, dui-

zelig en braken, door buiten, bv. op het veld,

in de brandende zon te hebben vertoefd.

<E1 (VH? (HYI (HI 1\ zie (cnxm<^njf\ III.

a Q
(El (E7) (iST)l\ en (Eiazn apuxm asiij^\ zie xmxmasnji^

(EJ) (IZY) (ISY)/1\ en (&i xrn am chtj} \ zie ten ten asnjjw

<EJ) (cnaji n\ SB. zich bergen of zich trach-

ten te bergen ergens ; zich verschuilen,

vlugten; een schuilplaats zoeken ergens.—

/E?"n(tniflk^\ mvdsv. Verg. amoJiJlw

(&) (CnOJI OSY) (HI 1 \ zie am*Jiasnj\ I.

<&l nzn Wl.fl \ SB. van den weg af; van den

weg af gaan; en van iemands loopen: niet

op weg, maar er af bv. door de ruigte

;

voorts fig. van een elmoe: ongeoorloofd.

a
(El (Un (Ll\ zie ojnajiw

as .. . .

(El (V7)(U)\ SB. ljdel, voormet, bv. van werk,

omdat men er niet voor letaald toordt of

omdat het niet geteld wordt; dienen tot

niets, bv. van gevangen visch, omdat die door

niemand wordt gegeten. — Ar. moebaddir.

(El (V7J l \ Jav. schitteren. — ^^P âiK

schittering . — mirnp slechts in w-nxpi

s . , ..

<cr™\ Zie bij (E.'inj^rnjw

(El \ I. zie ajtiEjKhn/j^ — II. voorvoegsel, dat

gevoegd icordt voor een benaming van hoe-

veelheid, met dien verstande dat ze moet zijn ,

tien of een der volgende termen van de schaal

van het tientallig stelsel, zoomede gevoegd

wordt voor een der benamingen van tijdruimte

asnajnimjl of &&Y om nie^ zoo^n benaming

van hoeveelheid of tijdruimte , terwijl die

icordt herhaald, te vormen een zamengestelde

uitdrukking, waardoor een groot maar geheel

onbepaald aantal van die ah eenheden be-

8chouicde hoeveelheden of tijdperken wordt

beteekend. — d^(nniamajniKn\ duizende en

duizende; duizendtallen. (Biasnam^iamiH^p
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tal van jaren
;

jaren en jaren lang. —

Voorts wordt <&> \ nog gevoegd voor cu^iu^s

{rugnmruiccn\ en ^^ <w» rjnn mji \ om daarmee

te beteeJcenen een onbepaalde hoeveelheid, te

groot om het juiste cijfer er van te Jcunnen

of te toillen geven. — Verg vnw

(EJI \ zie azHHi/j-*

(EJKn(KI(l<)2(UI(KI2(Hlfj\ zie vfasntmtiw

«/ «/ CT^
(EJI Ofl (HI (UUI CCTI (HI 2 (HI 1 \ zie ^nsnajuw

•> a* a o
(EJI (HI (CI (YUI (KYI 2 (HI 1\ zie •*?w am\en<^n

iru urn!! \\ (z/i&aixn nrtn oajkhh cmji \ zie tw cn^ *™y^

^

*
7 ••

(£/? (KYI \ I. (W}(£i(kti\ zva. m<EJi asn »mj^\ zie bij <&i

asnamjl^ — 2. £5. hulpwoord voor de volun-

tatieve wijze van spreken ; laat , heb, wees

;

laat het wezen; zdo o/indier voege,dat.

(EJI OTj (KYI \ oolc (£1*1 (M\ en <3J»<ri(Kri\SB. straks,

zoo aanstonds , zoo met een , aanstaande,

eerstkomende ; ooh" wacht! /&)^wwm?^\

heden avond, van avond.— o^kwmn dn

rnitwims en <3^<ri(tcn(to\ met der tijd; als

de tijd daar is. — Verg. axam\ I.

(El (KYI (HI 1\ zva. t™™^ vermeerderen ; toe-

nemen in lets. Het is het Mai. makin of

mangkin, meer worden; meer en meer.

" (KYI \ SB. loochenen, ontkennen, verlooche-

nen (Ar. jSXaj>

(EJI(KYi(KYifj\ SB. blijven, zijn; overblijven

een paar dagen bv. ergens, op zijn togt. —

toi)2(£i<Kn(ifn-&(U2<ri(U}(uic-.{\ bv. van een vogel,

dien men ving, geen dag bleef hij in 't

leven. — ^iditm^mj^ die 't huis zitten, in

cy
tegenstelling met hem, die (tmKHyjivmw imtinmt

/kt|(?o^\ ooh voor: de daar te huis zijnde

vogels, de daar te huis behoorende vo-

gels. — <£i(K7i(Kn^jiitn(iJ)<KTi /£/)T) of <UliHntH7l\

eergisteren.

(El (KYI OSYI 1\ zie xmapasn/f^

(El 2 (KYI 2 OSYI ff \ (ui oji 2 <xn i asnj^ \ en ®i <u>2 arn 1 asn
0%

flWT^N zie sen t trfn t astoji\i

(EJI (KYI (Ml fl \ zie vy<"y<MJl\\

(EJI (KYI(YUI n\ maar het woord is ong . in de

Preanger, zva. (mjjifjiw K.

(EJI (KYI OTUI (KYI
fj\

scheldenderwijs : kreatuur.

Verg. ^^«s^\s Het is het Ar. woord

tVaJLagv^ i
zie dot bij <ev % (ruiuw/i*

(EJI 2 (YJ
(KYI \ SB. M?^o™y)\ stikduister,

pikdonker.

(EJI (Ml \ S. ^(8/is^n B. tijd, tijdstip; SB.

iemands tijd, uui\ stervensuur; en tijdens,

ten tijde dat, toen.

—

ojh&i<kji\ zoolangals;

ten alien tijde, wanneer, zoo wanneer, tel-

kenmale.— (&<&k>jj\ uit het leven wegge-
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nomen worden door God.— ajuru^diojis of

ojiauKEfiajis op het verkeerde oogenblik, op

het verkeerde tijdstip. — aSidiojutnitan/is

geeffectueerd worden, gezegd van Jietgeen

vroeger werd bepaald of besloten; voorts zijn

doodvonnis ondergaan, geexecuteerd wor-

den; en zva. S\ashxsii(Km(}<i^\ door God. Voorts

* c

O
kh(l,im (un 2 anj^\ een fatsoenlijk woord voor

<EJ1 (Kfl \ SB. inkt (Skr. most).— Verg. &im\\—

(KncrjitnajitHijs inktkoker.

<&l
(cm asri (n ((M asn n\ zie <5-**^«sw^\\

(&) (U)(UUJO(Kn2(KI f)\ zie (oioaji^w

* Q
(&) QUI (UJ n \ naam van een woudboom; het hout

is goed en duurzaam.

<&) (LI (§ ^&(ISY?/1\ zie (ZKKi^iG^nsn/jw

<&) ajinn (ten 2 cm n\ zie y^w

<&l 2 (Ui 2 (KTJ (HI fl \ zie (U2(U2<Kn/>\ J.
(Hi^iyf Ul

<&) (U) OSY) n \ SB. naam van de betrekking

tusschen de kinderen van personen, die tot

elkander staan in de betrekking van ojiivmiLM&t

ffotfxp atiojtamjis is op dergelijke wijze gevormd

als <&iMto<nji\ zie <&t(Hi(wi\\— mi awns Jav. vier.

<&) (U) (Cj Gflfl V\— nm(w$(£icu(cr(EJiji\ een mang-

gasoort.

(&}. (UJ (TLA \\ — ^(uw(&cui(rvi\ zie moAJtw

(W (hqjjfm (KY12(H1
fj\ zie ™»h*

* o a o
(&} (hqjj (Ui asm 2 (Kin \ zie aSiS,^^

» o
(&1 (&) &^?(Lni (K12(K1

fj\
zie <u<^^

(&) (&} 2 (HI (KYI 2 (HI fj \ zie a£tab*

(&} GEKLH 2 K?l 2 P (KYI 2(H) fj\ zie «j«swmi\\

Het iSi(U2(d g ^ma<i/i aldaar, bl. 305 r. 13

v. b. is een drukfout.

Ofj (&) en
(
(JE/l\ naam van een fabelachtig beest,

dat zich in de wiidernic zou ophouden, en dat

in sprookjes en derg. wel als een rijdier wordt

genoemd.

* Q Q O ^
(HI (&1 (KYI OJYI (KH 2 (Klfj \ zie <M*m*fii£ltMji*

«/ o
(&)(&} 031 0v? 2 (HI fj \ zie am o^oj^w

(Efl (E/l\ SB. ongerustheid voeden, niet gerust

zijn, niet geheel vertrouwen, maar half

vertrouwen . Verg . tun <&? ^m^w

(&l OfYI \ zie a^zxms en (Momw

(&) Ctrl \ Mai. zondag (Port, domingo); fig. vrij

af hebben, niets te doen hebben. Verg.

<3^AdJnaJUi\ en (uifrf-nw

GEJI cm P \ Zie &l orn
?

\\

(EJJ Om P\ zie (pam^ w

^ cr>2? >v s * ^^r B
-
wat aan&aat i

wat

betreft, voor zooveel aangaat; voor. —
a. . (?) a- (?)

diicrn^tun zva. ^ fy7
7

?

N̂— t^icm^ajns tirna^am^
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en $cms*<ri\ zva. Stam^w (In het Jav. Wdbh.

wordt van ^l^K^ a^s de grondvorm opgege-

ven

(El cm \ SB. tros (bloemtros of vruchttros) van

den kokospalm.

OEJ] am <yi (HI l\ SB. ifmt^cmnitn/is pas be-

ginnen te dragen, voor het eerst dragen,

van een vrucJdboom. — Voorts /Epm^N

maar zoo niet in de Preangei\ (benaming van

het de hoema of kebon voor de.eerste

maal a?^^w Ooh voor de eerste maal

eten op een tijd, dat de anderen al voor

de tweede maal eten.— Rg. K.).

en (El (nfarnaSY)
fl\

SB. van zon of maan:

schijnen, helder schijnen; voorts van den

dag: helder, dwz. dat de lucht o?ibewolkt is,

de zon schijnt; en van de zonnewarmte: sterk,

lievig . Verg . ^12^^^^ img w

(El cm OSY)
ff\

SB. drossen, zich heimelijk

wegmaken. (In het Jav. Wdblc. wordt van £*

cm (tsnji \ als de gt ondvorm opgegeven <imam um/fw
j

(El cm <Y) (YUI \ in het Buitenz. zva. atn z (ta-nnsn^s

met betr. tot tui^niM^w Rg. K.

dji cm ccn 2 ?(xn 2 (hii\ zie ^frSiw

(El OS? (HI
fj\

zie Ci^xncm/jw

(&) (a oj (to (hn 2 (Hi/f \ zie s-^*™
(trijKi^

(ejiEl (d (HI 2 P \ zeker parasitisch onkruid, datnaar

men zegt, en zulhs teelcent de Regent van Tjian-

djoer 00/c aan, voorthomt ofopschiet nit vogeldrek.

(El CC1 2 CUI 2 (1ST) 2 (HI 1 \ Zie <*™i Mdasnjw
s ^ iy(

(EH (CI fas/I (El (HI 2 (Hl/J\ zie a^(flS<™^\\

(El (CI arm (KYI 2 (Hi fl \ zie <3^*.<njiw

* a q o
(KY) (Hll
(Hl^Hl^

» Q O . a
(El (CI (El ~J1 *>(UY1 (HI 2 (HI 1\ zie 6^^?^\\

(El (CI (YUI (KYI (HI 2 (Hll \ zie a^rSi^/jw

C^ Q

(CI 2 9 (KYI 2 (Hll '

WfO§l\ S. <3^m3™ji\ B. asthma; ajambor-

stig, aamborstig zijn.

OTj CfYl \ zie itpfq am \

(Yl cm P (Yl cm \ SB. het in opschudding of

in rep en roer zijn ergens; in rep en roer

zijn, van een menigte menschen.— ^rm^™

ni(mji\ de Mimosa Pudica, Rg.; en de zenuw-

ziekte, die zich hierin openbaart dat men

alles na moet doen; oolc aan die ziekte

lijden.— miJitncm^nmnnHiji^ komen ofgQ"

komen zijn te lijden aan die zenuwziekte.

cm 2 P cm 2 dM fl \ zie nmasriftrnjiw

cm (§ ^&(KYY1\ zie <mcmiKnji\\ Verg. omS^Atxyi*
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cfn 2<§ ^fts(KY)f)\£f en <xncm2(3^iiKnn\ zie amiW
W

am (§ ^&k\ een soort krekel, onze veenmol.

Wordt ook genoemd 6^Sinsnan^\\ Zie ook xj>

o
cm 2 (§ ~&s2 (&)/) \\— <frit(3Mvi<n/i\ of (s^oju

^Jl (J

O r O a Ci
crm<3^A.2 (EJI(H\(H1\ ZVCL. (El(lS)l!HTl^aJLL12(hnj\\

cm (Ml azn/l\ SB. verborgen, geheim (Jr.

chaib); voorts, bovennatuurlijk, het men-

schelijk verstand te boven gaande ; en ook

(zva. ahitGHisnji \ K.).— (Kiamrmrmji\ het Ver-

borgenej enz. — <p(n,iqvm^amitnji(3^!Ki(rrirm

xm/i\ fn(tj)Mi(imccrnji\ bv . geen paard dot nog

niet geboren £?, geen pare die nog niet ge-

o .

.

9-P

groeid is; enz.

am 2 (imw
s

ccncrm rm tin ? a<yi \ S. en P. (& am am % mi 2 (Hi ij \ B.

iernand doen ontwaken, wakker maken,

wekken.

am (VH W — o(mo\ SB. hrul\en,van een tijger.

zva . xn am it) wam KTf (HTJ/l \\ — KncmiLj'tatjis

amai)\ SB. bedwelmd, misselijk door de

djamle, bij het betelkauwen.

am (U) (KYI fj \ SB. gekras van een roaf of

kraai. — (in(iJi(in<!Ciam(ip<hnji\ of xn am xp <hti c~^

mm^\ krassen, van zoo'nvogel. — xnamxp

iKTijls fig. iemand nfgmuvren, toesnauwen..

—

Vetg . cK\jiao(Hin^\ aciati(ui2(Hi(ij^\ en (riyiarmw

am (U) \\ -— (CKncmv)^ SB. in het Buiten-cn amaj) Knamnj)

zorgsche : kringen beschrijyen, van een vogel

in de vlugt. Rg. K.

am 2 dJ) \ SB. naam van een muziekinstrument,

be/ioorende tot de asn am (izm % run im/j \ en daarvan

een onderdeel. — Het is een groot koperen

bekken, waarop met een zeer korten maar

stevigen stok, die vooraan van een elastischen

ronden knop is voorzien, wordt gestagen-. —

am 2 zj)-ri * ny arh \ naam van zeker stel muziek-

instrumenten . armv)(hmrn2^iniiho^\ spreekw.

zich zelf prijzen.

arnasn\ SB. hoi, grot (Skr. goehl).

am<Lm\ SB. piquant van smaak? (Volg.K.

uitsluitend van 1^» (a 2 (m i\m «•?^ <w \m cui 2 (&ifl
\ en

zva. min of meer rins).

Q
am (isn (trui n \\ _ ^or^^x SB. geheel of

gedeeltelijk staan blijven, onafbetaald blij-

cn am (n(tm\ SB. geschroeid, vers-hroeid,

oco
gezengd; aangebrand. — Vera, ^mw

CT^ Q onam (tO \ Jav. zva. (ui2(Hi2\\ — (tJHtrnobKnah-m

Q. O Q
an am (Hi \ zie bij (HTtohw

am 2 (HI \ SB. een hulpwoord om uittedrnkken
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cm<M\

hetgeen wy beleekenen met: dan maar; och,

dan maar; ten minste maar. Ook zva.

(uikejiw Zie de gramm. — cmtoacmi(M\ zva.

cmg(m\ en zva. <uf<&i<uit&i\i

cm IK7P\ SB. kalm, op zijn gemak, tevreden,

.crerust en tevreden: ookzva. <3ikZ\ wonen,

verblijfhouden.

cm 2 (to 07) (HI (*nfj\ zie .(rntMw

cm (HI \ SB. de roode mergel, die men gebruiht

Oh
voor een ajnuu<ui9<&ifi\\

en s *-"

cq cm OTj (HI OSY) ft \ — a^^nmnri^asnji\ ong. in

de Preanger, zva. ^Jg/H^r zamen binden,

zie op mi <rj (hi arnjiw — Zoo ooh gevangenen

zamenbinden met eenzelfde tali, in dier

voege dat de een voor den ander komt

te loopen. — Verg. bij. «?$j<"^\

cm (Hl\ S. eLcmtwtf^ B. spoedig, snel, gauw,

gezwind, vlug, haastig.-^^^^f^ met

spoed; dadelijk tot de zaak komen. —

cm ap <k» *t5 asn \ of cmapaJia<n'-n(iM2aJ)Jl\ ooh cm

opim\ om kort te gaan, in verhalen.

cm 2 (HI 2 (KYI n \ SB. blauw, blauw zien, van

de plek aan liet lichaam, waar bv. een slag

werd toegebragt; ook purper, zich purper-

rood kleuren, van iemands gelaat. Zie ook

cm(Hl\ Kw. en cfhori\ S. cm im i ojiji\ of jrhoot
Otf aso asb <-" * <k,}j

flk^N B. vervanger, opvolger; vervangen,

(Uditaji v2.

wisselen, afwisselen — aim^o/omi»n\

S «namomoJHi\ of ax cm an t oji /} \ B. temand

vervangen; iets verwisselen, vernieuwen.

—

<ncm(tn(ut r%(ur}\ wat anders gaan verhnlen,

van wat anders gaan vertellen, in verhalen.

azicmdaaAJi(Hin\ cciam9nt<k/i^A<Hi/i\ zva. ax cm (Hi \

abb ^Ji &b ^( Ml

iets vervangen, remplaceeren, enz. — cm mi

<&n SB. zeldzaam het B.woord ememanz^p
asb ^v

remplacant, plaatsvervanger.— amaaamij?j\

S cm™* £!(Hi2(tJ)/}^ B. afwisselen, afwisseling
"• ebb miMb Ui

.

brengen in iets.— aSi rSt cm an \ S. afwisselend,

elkaar afwisselend, beurt om beurt, om

en Om. — am cm (Hi S. amcmam(uih\ ook

am cm (Hi % (tJf/1 \ B. zva. oji itli cm an w — <w» «m mi
Ohb ^-/c ^^

(mafnton/)' iets bv. het schieten uit kalantakas
abb Ul

doen afgewisseld worden, beurt om beurt

doen plaats hebben bv. met het schieten nit

(Eji^ioaji (&IJW — aj) cm an (ti/j i an^\ hij, die zal

zijn de vervanger van iemand; hetgeen zal

strekken of daar is om iets te vervangen,

te remplaceeren. — m cm an om thnj\\ het (de)

door iemand in de plaats gegevene, ter

vervanging van het voorwerp dat hij Irak of

zoekmaakte.
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crn(Hl\ SB. belletje, klokje (Skr. ghanta).

Verg, <namtnam\ en oa)2rjLQ2asnittfnjj\\

CTfYi (HI \ (GtamiM\ (mi irui am (Hi \ H7namihn\ enz . Zie

o
amihow

am (HI \ SB. lange stok of t.amboe, om vruch-

ten van den boom af te wippen of af te

slaan, maar die ook wel gebruikt wordt

bij wijze van oji ojim -? mmm ;w

am (HI \\ — xnamim\ SB. kapoelc zuiveren van

de pitten ; kanteh, zcaarvan men knoopgaren

toil maken, in een of zamen draaijen. (ucrnim

-nim/i\ het werktuig waarmee men de ka-

poek van de pitten zuivert.

am (HI \ Kw. SB. hoog, gezwollen (met buiten

di oevers treden), van een rivier; overstroo-

ming, vloed.— (C, °7
jj

T/2^ N aarde verwijde-

ren, door water te laten stroomen, namelvjk

over de uitgestrektheid
f gronds, waar men de ver-

wijdering verlangt. Voorts ^^ of ^^

oti^\ naam van een berg in de Preanger.—

Maar dit ^im^ zou beteekenen een donde-

rend geluid, gedonder, donder. Verg . de

Jav. en Mai. lexica.

Ofll I (H) \ zie (Uidniw

Q Qom (HI f(lSYl\ naam van een boom (Elaeocarpns

ifolia) en van zijn vruchte?i, waarvan

men wel Jeralen vo jr den rozehrans maakt. Zie

OOk (M <n am \\

am (HI (HYjn\ zva. cmt(*jmsnji\ vlug, gezwind.

(ijicm<Hi<Kiiji\ met hevigheid, met een ruk

bv. iets uittrekhen. — tuicfiicmmlitHi^s spoed

zetten achter iets, haast maken met iets.

(Mcfti<M(Hw/i\ een tijdlang, i. d. z. als men

bv . zegt : een tijd lang deden wij ?iiets anders

uls netten maken; en voor een oogenblik,

voor een korten tijd, eenige oogenblikken.

Om (HI 2 (Ml [}\ en cmtKitnJifis <xn<m<mtoJin\ en

an cm am (K/i /I \ am am (hi t oj)/i \ «7) am (hi z oj) ^a (hi/i \ enz,
asi, <-^< aso ^< Bb\j U{

a O 7 o
Zie ontHiw — Knamnm(»Jiji\ Zie OOK (tWj rut <w^\\

am o/l (Hi (HJi n \\ — «ncm^imoru^\ SB. hangen,

van iets dat klein is aan iets dal groot is,

bv. van de houten bel aan den hals van den

buffel; enz. Voorts van de loopers van een

wagen: staan achter op het rijtuig, op de

loopers plank. Ook fig. als men bv. van

irm
< O Q.

iemand zeat : aciamnniMi mi c~.rfn 2 "h mi 2 asiiup (3^ky (asvcri

(ch\ hij \ angt mij dag en nacht als een

klis aan het lijf. — CT(r"W'rW N ^s

behangen met iets, bv. den halsband van

een kat met een of meer bellen. — mamyon

(tQzim/js iets, bv. een mand, bangen bv.

onder aan een wagen.
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crn (ta &iui \\ - ^^Mf*1™^ SB - °P> over en

langs klauteren, rondklauteren, van em aap.

crr)(H)\ SB. zekere, met constante inhouds-

maat voor rijst, zout, boonen en derg .
—

<r|<vl<r|'r}crn(^b^ ook den kost geven aan een

bediende. — en cm oh s iets met een gantang

uitmeten ; en, maar zoo niet in de Preanger:

(gaan halen, de rijst die men ahboedjang, als

een deel van liet loon op vaste tijden krijgt.

Bg. K.) Zie ook «j\\

cmahw — <Kncmm\ SB. hangen, hangende

zijn; iemand of lets ophangen; en van een wa-

terleiding: lager liggen als het stuk grond,

dat er uit moet besproeid worden, ofwe!

lager liggen als de kleinere hiding, ioaar

het water in moet stroomen, — o^g^c**^

m^xnem^h^ beul, die de menschen op hangt.

™®&W de Persoon >
die opgenangen

zal of moet worden; het op te hangene.—

CYTKVIW

cm (nab\ SB. zijn met een dunne plaats,

zoodat de dikte niet overal dezelfde is; een

dunte hebben, met een groef zijn, een

inkeeping hebben, bv. van de pooten van

een meubel en tot verfraaijing . -~- <*&«& $%

vjths een bitis, die genteng, dwz. die ten-

gevolge van xmi r
m(^Jl\ zijn vorm heeft ver-

loren en voren of groeven heeft gekregen.—

Zie de spreekw. bij ajiamw Verg. wxhw

am (HI 2 \ SB. erroot aarden vat met een buik.

am (HI \ SB. schaar. — ^'"j Jj
N knippen, met

een schaar een knip of snede geven in

lets. — <zncrn$i(ci(hnji\ mvdsv. [bij herh.) xnnrn

Si (pf (mcYriSiccitHTji} <m«p«™j\^ haarknippen,

haarsnijden. Verg. witfaiiuiyi*

am (HI (W1 f) \ SB . ananas. Verg. tutanoj^jw

am (HI OJ)/J\ SB. ZQS. — (fnltnfynjiajijl ZCS-

tien. — tH7i(miMi(Uiji\ de (het) zesde; ten

zesden.

cm (HI \ I <& (rn (hi \ SB. van een van de twee

cj ' u

paarden, die men tegen elkadr wil laten loo-

pen: een weinig vooruitstaan. Het aider

paard (Sternyiw — II. umiuiam^ een soort

Heine uijen of Never een soort prei. — Vootls

heeft men nog ™^ in de volgende zamen-

stellingen: cmw?^w\ naam van een heester

en van zijn vruchten, die gezouten als toespijs

bij de rijst worden gegeten (Bouea opposi-

tifolia. Hasskarl.)— cm^Q^ het steal

waarmee men vuur slaat. Verg. ^V°

^__cmMTj,MN of am^yr^Ms nam Vm
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een plant; justicia gandarussa. — Rg. heeft

gandarusa (waarvoor K. wil lezen gandarasa):

een vrucht gelijkende op de mangga. Jav.

(nam2on\ naam ran een soort van mangga .
—

am Mi cfji z crSi \ naam van een plant met geurige
CJ

bloemen (Hedychium coronarium); ook naam,

van een distrikt en van een paar dorpen in

de Preanger.

cm (HI \ /. naam van een boom. Rg .
— II.

CJ
schijfje, koekje hawoengsuiker

.

Q Q
cm (HI \ SB. van een moentjang vrucJit: een in

Coy

drieen te deelen pit of kern hebben, zoodat

men lean spreken van drie pitten. Verg

,

O a a a a/
an (&i~i\ en <rn Mirijiflw — am (Hi cm (Hii (ui crm 9

GJfj
^l CaJ

(fft cum nsnji \ (in plaats van oji tli $ \ ooh wel .0 u*
? J

niet ter goeder trouw zijn ; bet niet goed

voor hebben met iemand; trouweloos

gezind zijn jegens iemand.

cm (HI \ naam van een grassoort (Sphenoclea

Pongatium. Hasskarl), die men op de sawahs

vindt en die als lalab wordt gegeten. (Sir.

goenda, zekere grassoort. Prof. Kern. Jav.

Wdbk. — ot)(zji(hi\ naam van een tijdperk van

den paregroei.

crn(Hl\ SB. de vier witgemaakte centen

II CJl

bij het keplek spel in gebruik.

cm en (Hi (Hi n \\— (m(m^wj|\ SB. houten

hamer; slegge.

cm(Hl\\ —aQaQw^ SB. knupnel.

cm en (HI \\ — <niam(n(hn\ SB. lets waar net
( CJ ^

zadmgevoegd of gdascht is, voor de stevigheid

omwoelen, omwinden met touio, (univj.vi\

en derg. Ook een bultzak, zoomede het zadel-

kussen van een inlandsch zadel doorstikken.

cm (HI (U) 2 \ fan an «j) \ kw. naam van een soort

cj ^
"-

van hemelsche wezens. (Skr. Gandarwa of

Gandarba, naam van halfgoden, de toonkunste-

naars, muziekanten en zangers van de goden

in Indras kernel; ook de ziel in den staat

der afgescheidenheid, de ziel als geest);

KN. cm (max \ am(Hi<nnJ)z\ am(aprn(Viz\ en gew.

am<M<Y)vn\ naam van een geest, een nog niet

weer geincarneerde ziel, die in tuinen of

bosschen waart, een tuin en boschspook

van het manneh'jk geslacht. Jav. Wdbk.)

Men verklaart amzn«Ji2\ met a^-nor^\ en <qw

dm(Hyj\ en gebruilt het woord ook waar wij

wel bezigen belialskind of satanskind, bv.

als we iets gebroken vindende, toornig uitroepen:

welk satanskind heeft dat nu weer gebroken.

Cm (HI CY1 (h/i \ cm*a rn9M\ amop<i»<kJt\ en am

cj b
u a

<HiMiru\ zie onder aman\ II.
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cm ((K?\ SB. naam van een gewas (Andropogon

CJl

saccharatus. Rub. Sorghum. Per8. HassJearL).

Be aan trosjes aan den middenstengel groei-

jende vruchtkorrels worden, na te zijn gestampt

en van de JiulseU gezuiverd, gekookt, waarna

ze worden fijngemaakt, om vervolgens te wor-

den gegeten.

<m OTj (HI (KYI
fj

\ ZVa. (UCHKhOKCKHTJIW

Cffl (HI 2 (KYI [) \ of ten MZ™ Mi then is SB. ge-

bouwtje, bv. keuken, aangebouwd tegen een

grooter gebouw of tegen net hoofdgebouw.

(&cmfmtHiyi\ aangebouwd zijn indiervoege,

van een gebouwtje; voorts van pyi^n™^^ m

(u£i\ enz. hun verblijf aangebouwd hebben

tegen aan bv. de bilik, een boom enz.; ook

van dat verblijf: hangen, zitten bv . aan de

bilik.— £n 077 (hi 2 (Kn z (hi/i \ Jiet een of ander qe-
CJ aqj ^' " *

bouwtje aanbouwen- tegen een grooter gebouw

of het lioofdgelouw. — Verg. o™^;^?*™^

Q n
CfYl (HI (NY) jl \ S. (u (ui itqjjxm \ f ^ m onj\ «zn %

of wel tu Titan ten \ B. bijwijf .van den

regent. — Verg. (u <u *rn^w

cm (HI (KYl j\ SB. hoop, stapel; hoop (men-

scheri).— xnarnm»<v/i\ aan een hoop of stapel

liggen; bij elkaar staan; fig. hoogelijks, in

de hoogste mate, van uSnah w— !KnarY\'m^] "PP

iets opstapelen, aan een hoop of hoopen

leggen. —
<"lfflffiW

s zm - ^gJ^P

cm 2 (Hi 2 (KYI fl \ SB. kropgezwel. ^c^?

(hmthmp ik mag o^zoowaar mag ik een krop-

gezwel krijgen, een zelfvervloehing . — cmt

(m 2 mi (m \ de adamsappel. Verg. <&> &t aS my\ w

cm (HI (ISYJ ft \\ — cmcmknnsn^ SB. ongelijk

zijn ergens, bv. van een liniaal of wel van

een plank, die nog niet goed glad tcerd ge-

sckaafd; ook (uitspringen, van een paal

of stijl, omJat die te dik is, van onder ie

daarop rustenae dwarsbalk. E.)j voorts niet

verder kunnen en blijven zitten, bv. van de

touwen aan een draagstok, van den ring, dien

men aan een stok deed, enz. — am amm mi^\
CaJ

v~/

oneffenheid of keep, bv. aangebragt regis

en links op een draagstok, om het verschuiven

van de touwen te beletten.

cm (Hi QJI fl \ SB. ruw te werk gaan met betreh

king tot &'m'-h<3^A<nji\ zoodat deaanplant nage-

noeg vernield wordt; ook ruw omspringen met

. , a no
eigen of andermans cm2W2xd>(vi m^ w— <w> am m

osojf\ gemaltraiteerd worden of zijd, van

een aanplant of van ^^^^ <o^:><w7
//^^

2(TJ(H1(U1\ SB. boog, schietboog

(Skr. gdnditoa of gdndiwa). — ^^ffl
1^^

cm
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(vi \ of Ka<rm<ntHi(ui\ van de armen : als een

boog zijn, dwz. aan de pols dun zijn en

voorts gekromd zijn, zooals een boog dat is

van een uiteinde naar 7iet midden,— asniwt

amifn(Hi*j)\ pees van een boog.

cm (Hi arm n\ I. SB. ook <EAahcmmnjiji\ moen-
CJl ^Jl * 6* °*

tjang vrucht, die slechts een kern heeft,

hetgeen van huiten aan de vrucht te zlen is.—

Verg . (in(&i-ji\ en cmthnw — II. SB. flesch,

bottel. — III. SB. (klos garen. m cm mmj*ji\
CJ(i

een klos. K.)

arn (H) orut l\ of <™ *nmaa» \ SB. de man, die

la Ul J (wJt

bij een gehuurd rijpaard, terwijl men dat

berijdt, aanloopt of er achteraan loopt,

om zoo noodig assistentie te verleenen en het

paard na aanJcomst van denreiziger terug te

brengen ; ook de man, die, als men een verren

togt te paard goat maken, wordt meegeno-

men om gras te snijden, enz.

crn(hn nrui fj\ SB. M^o^^n^ onharige

pare, een paresoort.

Cfn (HI CHJI fl\ ZVa. ^orj,m^\ ook ZVa. rang

truiKLmw

Of) Otn (H) 2 (YUI fl W — (m(nem(M2(n.i/i\ I. ZVa.
< (J <Ul < CO ~<

(EKnam(&ig>ru>/)\\ —2. ZVU. (CiamchntiLvi/i^
* en ^< CJ •-'

<yn (n (Hi arm 2 \ SB. poezelig, mollig, van

WW

een vrouw of meisje, ook van een kind. Verg.

<m<r\(ij\ tEJigtrvt/jw

cm (HI 2 (UUI fl \\— (cicmoogajui/is SB. gezwol-

len, dik, van een lichaamsdeel, waarop zich

kwade sappen hebben gezet. — Verg. <m<ncm

ananjifis 2.
CJ '-"

7 dm (HI 2 (UUI fl W — QcifncmcmgMJifis zva. <xn

(J Ul 'co ^

CJ U{

am (HI (El ff\ SB. tarwe. Pers. gandoem.> (HI (El fl

am (Hl
]

(&)
[f\ (Jav. crncmM/jx toovergebed tot

bezwering).— omwi^ SB. iemand {met

tooverkunsten) tot zijn wil brengen o/krij-

gen; iemand verleiden, vervoeren, ver-

strikken, aan zich onderwerpen.

am (Hi (Elfi\ SB. hardop droomen.

am ai (Hi \ S. tcn-riMiM/is B. gehinderd of

WW

onaangenaam aangedaan worden door het

leven dat gemaakt wordt, of wel door iets,

omdat het leven of geraas maakt; ook {dan

voor (Ejiam(Kr^(qi}h\ hinderen , onaangenaam

aandoen; 't hindert. — <& cm ^ ah> <c? anj^\

S. (Mi7n'?iKmpi(mji\ B. hinder veroorzaken

aan iemand door het leven of geraas dat

men maakt. — imigthap^cmnrj^ihig^igcchx

waarom zullen wij daar zooveel drukte

of leven om maken?
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cm (HI 2 \\— xncmahz\ S. <ci9mtvn/i\ B. (slec/lts

voor een aanzienlijhe drag'en , tericijl de drager

is een mindere) iemand of iets op den rug

nemen of plaatsen en dan zoo dragen

;

iemand of iets op den rug dragen.

OT}/K7W — (KnchrtM\ zva. ^*fl*^»™^ zie blJ

(hrn(^niK7i/j\\ En zie aldaar ooh ^^tyftf1^

<tn (H) \ SB. mooi gekleed, sierlijk uitgedost;

ooh fatterig, kwasterig, pronkziek
;
pron-

ken. crn-yi£i\ mvdsv. — o™ am tHixn (htjj\ pron-
CJ

kerij, kwasterigheid.— ootimwwjn wedij-

veren in mooi gekleed of sierlijk uitge-

dost zijn; wedijveren in fatterig of kwas-

terig zijn.

cm 2 (HI 2 W— crmohdSitmis SB. lijden aan

een klierachtige opzwelling aan den hals.

—

Om zoo'n opzwelling te genezen, bestrijht

men die met warme rijst, welke rijst vervolgens

aan een hond wordt te eten gegeven; men

meent dat de hwaal langs dien weg op den

liond zal overgaan.

cm (HI \ SB. het bovenstuk aan het lemmet

van een kris. (SJcr. goendja, festoen; goen-

dja, naam van een sling>e?-plant . Prof. Kern.

Jav. JFdbh.).

<n cm (H) P\ SB. vroege, vroegrijp, van pare,

ooh van (tKcmiw (Kntwuuin^amtm^ [in het Soe-

hapoerasche itm<n.icui(t^d^ij\ een in het 4e of

5e jaar vruchtdragend, klein soorfc klapper-

boom. Verg . m.tKm\ en ooh bij .**cTm\

cm (HJ &^\ naam van een varieteit van £??

asn t clvi^

cm (to \\ — xncmM^ SB. schenken; iemand be-

loonen, begiftigen, bescbenken. — odm^i

(mjj\ loon, belooning; geschenk tot beloo-

ning of uit gunst.

cm 2 (ah \\— «ncm2(ah\ SB. rammelen, bv.

van een ijzeren ketiing; kletteren, van in een

gevecM tegen elhaar ko)nende zwaarden of

hrissen. asnam<njt(ah\ mvdsv.

cm 2 (H) (HTJ
fj
W— <*zicrm»r>*fnji\ SB. iemand den

gek aanscheren
;
gekscberen , kortswijlen,

gekheid niaken met iemand; ooh iemand

de risee van het gezelschap maken, met

zijn figuur verlegen maken.

cm (HI nrui n\ SB. alles, wat onder iets ge-

legd of daaronder geschoven wordt, om

dat te doen vaststaan, om het den grond

niet te doen raken of wet opdat het meer

voor- of achterover helle. — <m am mom/i*

onder iets eengandjel leggeno/schuiven.—

(cicmMrffi£)ru/i\ fig. iemand, bij toien men
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inwoont, te gemoet komen, assisteren in

de kosten van de huishouding; aan den

kostwinner hulp verleenen, door ook wat

in de huishouding te brengen; iemand, die

nil (HJi-rmAJiG^Mm^ of (KJi(iJKKnq\ met geld,

goed of handenarheidbij het arrangeren helpen.

Q
(TO (hp (TU) fj\ zva. crhojiiru/jw

*/

cn cm (HI fj (l£\ 2 \ SB. slingeren, van eenprauw;

heen en weer waggelen, van een steen, als

men er op gaat staan, ook van een wadah die

niet vaststaat, bv. van een Jclapperdop; voorts

in onrust en ontroerd zijn, van de be-

volking ergens, bv rdoordien de uitbarsting van

een vulkaan wordt verwacht.

OTI cm (H) W — o rj cm (th \ SB. iemand met zijn

ttceeeh, drieen enz. aanklanipen en vast-

houden.

cm(Hl(E/)/j\ (Jav. ^mm^j/l^ meening, wat

iemand dunkt; discours, gesprek, redene-

ring over een onderwerp, door elkander zijn

meening te zeggen ; discoureren, enz.) crn£i

g£
,ls^ S. arr^an&i^Kps B. beraadslagen; za-

menspreken, discoureren; raadhouden met

oeen of meer personen .— crn$™ tmj \ hetz.

1 2 (HI \ en otjknio^/nt^n (in het Buitenzorg-

Sckeook(rhgaa<miHijf\ Rg. K.). SB. krjkl zie!

ook immers.— asn^amg^i\ zie! zie!; kijk!

kijk!

cm (HI \ SB. berg.— iu am ith (in anji \ bergstreek,

gebergte, bergland. — oSoti^o^n hetz.

g^°^ x bergme n sch , bergmenschen

;

Soendanees, Soendanezen.—' xmajicrnah\ de

Soendasche taal, Soendasch, Bergsch; het

Bergsch. ommasnim^iasrjasn(m(H^\ ajicmni

asn(Hi^i(KrKhJi(LVianji\ (~Rg, Tj.) spreekw. het is

een wanhopig of hopeloos bedrijf; het is

he>t vullen van het vat der Danai'den. —

awasn^n^crnith^ zie bij dsnoriqw

CHI (HI Cm \ zva. cmruicrr>s\ K.

cm 2 (H) (CI (H) <H) fj \ zie oSi^

Q
cm2(*J)\ SB. aarden pot of kruik met wijden

buik. Mai. goetji.

cm 2 ®J1 2 \\ — (incm2(Kj)2\ SB. iemand aangrij-

pen, bv. bij den arm, in dier voege, dat

men den nagel van den duim in zijn vleesch

drukt; fig. in de hoop hem aan 't praten

te krijgen, iemand zeggen, dat hij het mis-

drijf pleegde. — Voorts, maar niet in de

Preanger (zva. ^g*^* Bg. K.).

cm (*J) 2 \ SB. pare snijden bij een ander,

tegen een halve bos van de 5 gesneden

bossen, of wel tegen J
j10 van het gesiifr-
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dene als loon. — «i<mw»£?*»n^ ^re op

dien voet doen snijden. — Verg. am^ss

<TO\ SB. gelijktijdig beginnen, uitbarsten in

lackey Mien enz. van velen, ook gelijktijdig

beginnen zich te laten hooren, van allerlei

muziekinstrumenten ; losbarsten, uitbarsten

/ CY
van brand, twisten, enz. — cmam\ klankna-

booUing voor afgescJioten worden van kanonnen:

kraken. Verg. <*p

cmnrj\ SB. eg, egge. <&™^ eggen.—

wiowTjMMjfx hark, ook garoe in het klein,

zooals Jcinderen wel maken of tot model. —

(rro-rimjgiN zva. amn^w K.).— <xn cm -r^tai <m\

een stuk grond voor de eerste maal eggen.

cm cy)2\\ — <Mcm<r, t s SB. zich krabben, bv.

het hoofd. «

on cT7 2\ SB. een schreeuw geven, een

gil geven. — a^n schreeuwen, luid

schreeuwen, 't luid uitschreeuwen ; hard

roepen ook tot iemand; schreeuwend roepen;

iemand toeschreeuwen; en, maar Jav. brullen,

bv. van een tijger.— cmcm rn2(vi(hnjj\ hard roe-

pen, uit alle magt roepen en schreeuwen;

schreeuwen en roepen. — mtcm-ruviaojis

ZVa. <cin£»'m en cmcm-ritVithnJI*

cfftz <n\ SB. I. haastig, met spoed; haast

hebben.— //. hulptooord on een imperatief

uittedruhken; maar in Basa of de beleefde

taal, met voorvoeging van dncm\ of o^mcm^

Vooris cmz^n\ ook zva. i»o»?oi\ eilieve; en

eindelijk ook hulpwoord voor de concessieve

wijze van spreken.

^2^^ "«n^W^ &B. aan zijn toorn

lucht geven, uitvaren, half krijtende.

emnj\ SB. leermeester, leeraar, onderwijzer;

ook de houder van een school voor djam-

pe's, dowa's, enz. (Skr. goeroe, zwaar, ge-

wigtig, groot, uitstekend, eerwaardig, en

leermeester, leeraar. Jav. Wdbk.).— ™^

™ N of ^^^ leeren, onderwijs ontvan-

gen; onderwijs genieten in lets; dat doen

van iemand. Die persoon dan Stan^^an^

door den moerid.— (ctot^tjowt^ les in tets

nemen. /

in cm(n <rn^— ^ <

q
(mt

f'
vl ^ SB

'
uitPeuteren '

het gebezigde stokje, de veer of wat ook

tusschen de 7ingers heen en weer draai-

jende; een kasir uit den grond peuteren

.

^rm^n slagpen, ontdaan, vandeveer-

tjes met uitzondering van die aan de

punt; zoo'n veer tot oorpeuter.

eft) «T? P \ wordt verklaard met ^^w n genoegen,
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pleizier, in zijn schik zijn. — Simm

%M(iK<KA(Kn(Mmni(im<7ri rri ^ajuruiun ^a\ zie bij

o

^7 nri 9 \ zijn mond roeren, babbelen. Verg.

«w)wn?^N waarmee het wordt verklaard.

Om2(UI2?\ zva. *i(ui<}W(Kr)Jl\\Bg.K.— anariiB

cm2iuii^
c
n2(m/i\ SB. iemand, naar aanleiding

van lets dat hij doet, interpelleren, inlich-

ting vragen; berispenderwijze of om op lets

te w(jze?i, zeggen tot iemand; iemand er op

opmerkzaam maken of wijzen; op iemands

fouten ofgebreken neerkomen, &releveren;

aanmerkingen maken.

CYY)
<rY) P\\ omcrnni^ zie afn&l ft

crnniPW— <ncrn-n^ SB. gedruis, leven of

rumoer maken; zwaar of sterk ruischen;

oolc een donderend geraas maken, bv. van

een aardstorting, van <kj)G^\ enz. Voorts

gonzen, van een muskiet; en het is (was)

een leven , een geraas, dat of waarbij enz.

Cm 2 cY)!>(l/n2 (Hlfl\ of cmt*rnunttmfl\ SB.

I, zva. £ISi\ er maar goed aan toe zijn,

in vergelijhing met een ander.— II. uitroep,

en wel I. waar wij bezigen: 't mogt wat!

en 2. voor ons: dat gaat mijn verstand te

boyen! — Tot versterking wordt asntxm\ dik-

wijls acftter (fni^^iuntMJis of .<mniaJnt(Hi/f\

gevoegd.

am 2 (U12(Lm\ zva. arum* (Skr. greha, huis,

woning; en huisvrouw.)— crnt(ui2(uri(3^^arij^\

S r ° O <* /
zva. am(tj)6j&{Kyi\>—iE/inn$(uit(un\ zva. (vktmuiw

farnfUV (Hl\ zva. ojit&icmvn maar minder

gebr. (SJcr. grahana.)

am 2 en *T7 en curt orui n \ SB. in het oog ko-

men, gezien worden, van lets kleins, dat

ergens onder of in lag, of wel met iets was

toegedekt, en nu wordt ontbloot.

cm (HI (ISY)\ zva. (&iM~fns en *™?ro^\\ (oat.

goernita, rollend.)

cm <riH (HI nrui [j \ SB. ergens vol Hggen met

groote steenen; ook van menschen en dieren, zoo

als bv. wilde varkens: ergens zeer talrijk zijn.

cmm (H)\\ (mcm'r>fii\ naam van een soort

gras.

cm *>7 (HI \ SB. draaislijpsteen. — Verg. <§^*

b cj
ojj^ajn(K)jf\\ xncm'?iM\ aan iets, dat bereids

is afgewerkt, maar niet voldeed, eenige ver-

anderiogen aanbrengen; een boek of brief

herzien.

en cm enm en (Hi enjin \ Holl. SB. grendel,

en meer bepaald zoo'n grendel dien men op-

schuift of laat vallen, dm boven ofonderaan
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ie& zooals een deur,eenversterluikof derg.—

Een grendel in de dwarste aangebragt, be-

noemt men niet zelden met «sn<rui <ht^w— tqam

nno(n(ha(r^6^(C7jzj)2Mji of6^(Mtui (my \Sch.UlI

den grendel omhoog ; laat den grendel

vallen; schuif den grendel er op.

<m <rri(Kl\ zie cmpiw

(J a}

<YV) (Ui (Hl\ —' an cm <ui aft \ ook am cm cm CKiim to ,i\

s a sco sco -'

SB. van spre/cen: dof, hoorbaar maar onver-

staanbaar, voor iemand, die zich bv. bevindt

in de kamer naast die waarin wordt gespro-

ken. — a?ricm(ui(hn\ mvdsv. als bov. van Jiet
S CJ

spreken of zamenspreken van twee of meer

OY) (Ul (HI \\ — ceiomcui(Ki\ zva. (Worn cu(Hi2\\

s Qt sai sco

ah OJt (HI 2 \\ — xncrniv)i>hi\ SB. van het ipre-
s CJ ^

ken ergens, zooals bv. in een kerk of in -een

ander groot gebouw:^galmend, met een galm;

en van de stem, terwijl men spreekt als boven:

hoi, hoi klinken.

cm (Ul (H) arm n\ SB. voor het gevoel zich

yoordoen als iets hards, gevoeld worden

als te zijn iets. hards, bv. van de moentjang,

die in een boentellan van buiten wordt gevoeld,

als men de boentellan bevoelt. Voorts van

. .

• den bulk: zdo zijn dat men bij betasting waar-

neemt dat er zich in bevinden harde zelf- *

standigheden, hier en daar verspreid. -

Verg . KmajKHinru/j.^

crrmn (K) arvt n\ zva. cm-h^mj^^ Eg. k.

Q
cm CT) (HI arm (I \ SB, ongelijk (van den grond)

van een erf, van een plank, enz. Verg. am (u

Cm ,ry) (HI Of\j} ft \\ — otm^M.rM^ SB. zich

losrukken of losworstelen of wet dat trach-

ten te doen, door een of meer personen

onder of vastgehouden wordende. — xnarn^M

(rSgan/js een of meer personen, door wie men

onder of vastgehouden wordt, dwingen, om

los te laten; zich aan hen ontwprstelen. --

Verg . am cm mm fo/v 2 ann w

cm cyi cri\ zie cm%w

cm (Ul Ol \ zie cm%\\
s

cm <ry) 2 (KYin\ I. S. pokdalig, geschonden

van de pokken. Verg. (iTmn^^hcnjiw — II.

e?l dan OOk cmcmr)2(tnijl\ 00k Wel cui am-nztKnjl^

SB. soort hark. — (cicmri d (UTyf\ iets zooals

grint gelijk inaken, gelijk verdeelen, met

behulp van een garok.

Q Q
cm °>7 (KYI n\ SB. L benammg van de ^H'^^A

<rj*m\ die ieder loerah kreeg van zijn wa-

dana, en die inhield het aantal bouws en
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de tjoeke (tenzij het produkt minder mogt

hedragen) die hij moest verantwoorden.

—

2. benaming van het stukje bamboe {awi

sapasi), dat de zoutpakhuismeester, als het

heel druk loopt en om beter controle te kun-

nen houden, geeft aan wie zout komt halen,

fygen overgave van het geld en als bewijs dat

de man zijn zout nog ontvangen moet.— Men

heeft drieerlei soort .dergelijke giriks, een voor

aj) e-.(rj asn \ een voor 9J)abncciie~.<nAsn\ en een voor

ajKut-najKimjiw Maar slechts in enkele drukke

pakhuizen is deze handelwijze in zwang.

Foorts (in het Buitenzorgsche, alwaar de

soerat tjoeke die de rijstplanter, na taxatie

van zijn veld of velden, krijgt, en die hij bij

de in levering van zijn tjoeke laot afleekenen,

ook girik wordt genoemd, nog benaming van

het awi sapasi, dat de landheer aan den rijst-

planter uitreikt, ten beivijze dat hij zijn pare

mag snijden. Op deze girik staat met inkt

vermeld de naam van den man, van de kam-

pong waar hij ivoont en het aantal van zijn

petakkans. Rg.K.). Ferg. wxb^\ en ^nsftlaj}^

Q
ornnrj (Kn fj\ zva .

^oov

&*) 2
<ry) 2 (HYl fj \\— cmcnu-mtMryis SB. iemand,

of een dier, bv. een wild varken, met een

am (Ul asrj/jw — xn(rnajidsnji\ SB. een merk-

kris, piek of derg. wapen, bij den mond

(bek, muil) in, in de keel steken.

cm 2 *n 2 CKn 2 ckyi n \ SB. met gekraak

,

o/krakend breken (<ui2asht\- van een dikken

tak, van een pamikoel enz.— ow^?^? lury ^

kraken, bv. van zoo'n brekenden dikken tak.

nji(*shji\

teeken maken op of in lets. Rg. K. Voorts

groeven maken op of in lets tot verfraaiing;

en fig. bij het verzoeken om iets, precies

opgeven hoeveel men verlangt, in plaats

van, zooals de 7oellevendheid vordert, de hoe-

veelheid overtelaten.

cm °*7 (1571 fj \\— tuicfn-nd.Tijp. SB. piepen van

de as ( irncHKhn/i ) van een padati, onder het

voortgaan.

am ^H 2 (iSY)fl\ /. icK&intasnjis SB. knarsen,

knersen , kraken, van een deur en derg .
—

Li. crh''m(L>7i/)\ zva. ^ntnjitasnnuiasn runtime^.

rhi(Hi\ van een lebe. — <uzaflj?*an<>7?<*irn0o«\

een uitgestrekt boscb, een woud. — (Leu-

weung garotan (lees: leuweung gerotan. K.)

a primeval forest. Rg.)— Ferg. bij (mrum

a .. »

asrijj\ >m ,r)(iiu\ en om arm w

crn <H asn fl \ SB. met inkt, potlood of krijt

getrokken streep 0/lijn; kras.— xnonrpr}asn^\
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zoo'n streep of lijn trekken; krassen.

(cicmniitsrKho/is mvdsv . ook licieeren . — *<n

(Ujcmnriasn(t5n\ (C)inji^amnna5Y)xm\ spreekw. het-

geen men zegt te zullen doen, moet men

ook doen.

Q
orn 07 asr)/j\\ — <e?<m rnK»^ &Z?. && bezm-

gen; iemand of iets, zooals in een fabel, ver-

telling enz. ten tooneele voeren; een wawa-

tjan schrijven.— <Niroo7jj -h^t^n de dichter,

de schrijver.

Cftl Of?
<r>9 O/l QSY) (KH ft \ zie n^amirfasnitm^w

cm (Ul (ISY) (KYI fl\\— <&chi(uasn<KriJl\ SB. iemand

door toon van stem en snelkeid van spreken

overdonderen of trachten te overdonderen,

om lets uit hern te krijgen.

klanknabootsing van het gestamp of dof

gedreun zooals door het met de hoeven op

den grond neerkomen van een hardloopend,

bv. galoppeerend paard.

cm (Ui (Ml n \\ — amamiuiMp zva. ornno?

<Hnji\ vreten.— <& cm mi (Mjfs zeer plat: lets vre-

ten, opvreten, en onvertaalbaar redewoord

n o a o
VOOr (C7}^<m(L7iit<HTyi\<— JSv. (MOMCBi^asnasntu}

cm ni (h/lfl W— ow^m|\ SB. iemand of iets

in het voorbijgaan raken; langs iemand

of iets in het voorbijgaan schuren.

cm n/l (hJl ff
\\ — ooQ-tj^n SB. iets, zooals leer

of een samping glanzen, glanzig maken,

als volgt: nadat het goed op de (uamn^oj)^

(Hip de spiegelgladde plank waarop het

goed de bewerking onder gaat, is uitge-

spannen, wrijft men het met een kewoek, en

wel met behulp van een langen veerkrachtigen of

buigzamen stoic, waarvan het eene eind gestoken

is in de kewoek, en het ander eind, met

behulp van een £?^?~^^n gehouden wordt

tegen de oji £1 cut asiyfw — Be stok is zoo lang,

dat men dien moet bnigen, als men de kewoek

over het gojd wil bewegen. Zie ook ^ny^^

&njl \ en w <&LM -s* (uyi^— cutarnnrt ojiji \ zie ondef

(U)Zirj(U)(&nJI\\

cmnriOJlflS SB. wild, schuw, angstig;

niet op zijn gemak, ook van iemand zva.

(njjiunojyi* Verg. xm^xia^ji^

en cm en <yi ori (M otxa n \ zie ^n^^^w

f a z" °
cm(U)\ zie c^^<i7i\ en m<eji<&<kwmji\ oij «*«*

(hwjiw imo(3^\ en <St mi (vi \ zie onder e-.

cmniajicm/}^ — ^-"^^^ zva.
*"

(Ea-AiMjis aldaar de eerste beteekenis.
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cm 2 <rY) 2 &JI 2 \ SB. hoi, raw **» foow; en

van dakbedekking: met een gat er in, een

opening hebben, open.

Q Q QCY1 OTUt (Ut ft \ aji(biiarnyKtvt(Uji\ en crr
l
orr

l''

arm (ui ~ji (tofts zie ammjiajijiw

<m 2 *>7 2 <M/I 2 \\ — <cirrm'm<rm* SB. voort-

rollen, wegrollen, bv. van een ei, dat men

op tafel legt, van een doedoekoej, die afwaaide,

enz. Voorts: als van een leijen dakje, van

spreken. — (orm?'>i?n>?»f»i?(K7^\ lets voort-

rollen, ergens keen laten rollen.— crmomz^z

trutxion^s heen en weer rollen, van een

rond voorwerp. Verg. xnorm^id^w

<m c^} CU}
ft

\ SB. snel, rad, van spreken. Verg.

cm ru asnji w

QfTI (U) 9 \ SB. vork, waarmee men eet.

<m nrj (Ul\ of '£/"Kj5^'T
J5

lJ,N &#• griffioen,

draak (Skr. garoeda); in fabels en vertellingen

voor lammergier, arend.— Verg. am njiti^w

orn (Ml P\ SB. wachthuis, wachthuizen aan

de wegen op een hoofdplaats. (waarsch. my

*tf.\ of cmw verbast van H Tort, guarda,

of het Fransche garde. Jav. Wdbk.). Verg.

mi\asnt<ru4w — xnama^.^\ de wacht hebben,

de wacht betrekken in een gardoeh.

crnnriaJi crnn\ zva. ^^^^^

crn nj (tJf crr
^ff

N ^. redewoord voor het ho-

men, aankomen (in &» \ 6^*tvu\ ) van een rijtuig

of wet van een of meer personen. Ah rede-

woord is het in het Hollandsch niet terug

te geven; wordt het gehezigd als werkwoordy

dan kan het van een rijtuig gebezigd, soms

vertaald worden met voortrollen. Enz. —

a7tcrriTi(iymyi\ daveren, van de brug, waar-

over een rijtuig rolt; ook of wel daverend,

van het geluid van het naar beneden komen

van een grcot brok tjadas of wel van een

stuk van een berg. Verg. cm rria^mrijf\ en «n

cm en T7 Of? \ SB. kerk, kerkgebouw (Port.

1

igreja) — ^^^^^0,%:\ musch, mosch,

07 (LM \ Rg. guriang, the mountain genii;

the spirit of the mountains. Aan K. en

aan mij van elders onbekend.— orn -n^ o aaj^ \

B. (van een aanz.) zwaarlijvig, corpulent,

vet; voorts van een <*n.f<°)\ en van een <m*

<£i2\ zva. oT?^^ji\ uitgestrekt; maar volg. K.

in het Buitenzorgsclte gebruikelijk van een

<g\t&\ of een a?)tajn\ die <njitKm<qaJiasn9a*—

Verg . arharhtw

cm 2 rH 2 (Hl/I 2 (HTI fj VS — <i7)cm?-n*£7fl?»o*0\

SB. iemand of iets omsingelen, omringen;
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ooh iets, bv. een lord met rijst, omringen,

om daarvan te eten, bv. van hippen. —

Verg. <Ei
,-n<MDp

cm (LSI (&)/)\\ — (ncrriajiMCMjis SB. zich laten

hooren (in ondersclieiding van verwoed brul-

len), van een tijger of de tijgers ergens. Eg.

K. Verg. c&amapw Mai. (menggeram, toornig

worden; grommen, brommen van tijgers

of varkens en ooh van menschen. P.)

cm *Y) (&) ft\ en gew. irae/^
_ SB. benaming

voor halfzijden stof, zooals men wel gebruikt

voor een baadje of broeJc.

CDfl
<>7 Q/l (Efl \ SB. naam van een smahelijhe

visc/isoort, die in vijvers wordt geteeld.

am OJ) (&} OSY)
/J

\\ — cetcmajifolasnjis SB. van

iemands gedachten of gemoed : steeds werk-

zaam zijn, niet rusten; ooh geen rust

hebben, omdat een. verlangen, dat men hoes-

tert, nog onvervuld bleef; en steeds bezig zijn,

steeds vervuld zijn met iemand, bv. met een

beleediger, tegen wien men op wraak zint.

wjtji^n maar Tiet is minder gebr. in de

Preanger.

amm (E/f QJi /} \ SB. stofregen, motregen;

stof regenen. Verg. mjiniSiiMji^

am
c^

van cm (Ei (ik \ zi? (*Jiz"n\IJ GEJJ d^ \ mvasv. van cm

amm am P\ zie cmcmfw

Cim <r

YJ am P\ mvdsv. Van cmcm^w

am am \ zie cm*

am c^l amm \ SB. voorteeken, bv.

verschijnsel, dat lets voorspelt, bv. den dood of

de aftreding van een zeer aanzienljjk ambtenaar;

voorbeduidend of op iets wijzend teeken.

Jav. (een buitengewoon oproer in de

natuur, zooals bij storm met zwaar onweer,

zware regen en overstrooming', veelal toege-

schreven aan den invloed van vorsten of heilige

personen, bv. bij liun afsterven. Jav. Wdbh.).

amm am nn \ SB. haastig, met spoed;

haast maken, bv. om weer heen te gaan,

weer* weg te homen.

am nrj am asn rj \\ — mcm-ncma^ £Z?.knab-

belen, kluiven aan een been, een djagong enz.

am (Ui am aswfjw— ajicmMmvm^SB.koken,

van Tiet gemoed, bv. bij de kerinnering aan

een ontvangen beleediging. — cm (utam asm (htjj\

des duivels worden of zijn; van woede

of boosheid koken; ooh iemand wel willen

opeten, in iemand wel willen bijten, bijv.

in Jtet hindje, dat men hust en liefhoost.

Van (rncmasnji^ Verg. cmtcmiasn/i^
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(
crn cm (*J1 n w — MctA™^^ SB. <mm

mi(*s^<™c$(K*£l2i>nji\ zekere ziekte, waarbij

men afen toe lijdt aan hevige hoofdpijnen-, ooh

lijdt aan de oogen soms tot blind worden toe,

maar die ooh dikwijls zijn zetel heeft in den

huik onder dezelfde versehijnselen ah bij het

graveel.

am 09 2 cm 2 (n^/i \ #Z?. een tijgerval.

cm (Ul ccn o\\— cniiunm^(LH(m/j\ SB. met zijn

velen, van het iets, bv. een satvah, bewerken^

ooh van het aan iets, bv. aan een weg,

werken. — (LncnKUKim^iLiKhn i <k^\ iets met zijn

*velen bewerken; iets, zooals een weg, met

zijn velen in orde maken.

cm nri (in? cm
fj\

SB. van bamboe gevloch-

ten mat tot bewanding of wel tot zolder in

een vertrek, ooh over de hap van een rijtuig

tot bescherming daarvan en voor de hoelte.—

Verg. (hmikw

crn nrj tun W/J v\ — «$ (rn "n*™™^ SB. naar

beneden rollen, in de diepte storten.

Cm nrj (VHfj Cm fj \\ — (^crn-nn7ncrr^J|^ SB. op-

springen, met een sprong op de beenen

komen, zooals iemand wel doet, die terwijl

hij zit, plotseling door een insekt wordt gebe-

ten, of zooals een schrikachtig dier, bv. een

hert doet, als het, liggende, verschrikt wordt

door het een of ander geluid.

f crn am 2 \ SB. soort overdekte draagbaar; de

persoon die gedragen wordt ligt in een niet

zeer diepen van bamboe of derg. gevlochten

langwerpigen zak.

cm 07 \\ — <niam'-h\ SB. hout, kleeren en derg.

boven het vuur droogen; 00k eten, bv.

(ui urn a-ji (C)
*™ji\ om het wat drooger te laten

worden of warm te houden, plaatsen op de

tjatang hawoe.

cm rf \ SB. droog, verdroogd, uitgedroogd.

Verg. asn<un*. — (mTjTj"\ mvdsv. — Van hout

han men en ^^ en om-n bezigen, maar

van geroosterd vleesch of visch slechts het

laatste.

cm HO \ in het Buitenzorgsche : van een sawah

of hoema: niets als onkruid vertoonen,

doordien het veld niet werd schoongemaakt.

Rg. K.

Cm <ryi\ S. <£)(U\ P. «5n?oe\ en 00k cmiru^\

B. (van een aanzienlijke, maar niet sprekende

tot iemand nog hooger als hij in rang) ziek,

ongesteld, krank; ziek o/ongesteld zijn.

—

cmaji^i\ mvdsv. Vera, turvixnimjfs onder
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cfft 2 (Ul 2 \ SB. a worm, the common earth-

worm. Rg . Het woord in dien zin onb.

op Soemedang en op Bandoeng. —- t/nt^ui

cm2cui\ een howe soort.
s

cm *Y) \\— «ncfn-r\\ SB. brullen, van een tijger'*

van een boeta, van een rund, enz. — un am wnn\

mvdsv. — oQnicm-n\ brullen en loeijen.

cm *>? \ SB. boven ; elk punt van een rivier,

en in sommige streken ook van het land,

hooger als dat, waar men zich bevindt.

<Hncm"n\ stroomopwaarts. — ^otj^v

in sommige streken, bv. Galoengoeng {Reg,

Soemedang) ZVa. asinqtutasnnr}^^ — am-ri(Hi\

ook het hooger eind van een tafel. — ajiam

-n^ \ van zitten : het hoogst ; ook de hoogst-

gezetene aan een feestmaal of sidekah.

(m^i(uapan/i^ (K.\ Rg. heeft girang puhun, het

hoofd van de Badoej in Zuid-Bantam. am-hw

T7 «sr? a \ de betiteling van het tweede hoofd van

genoemde heidenen. — Verg. xmruw

Cim <~*7 W — xncm%\ ook <tn(m%ttfnt(Hiji\ SB.

vee drijven bv. naar Jiuis of naar de weide; ook

wild drijven; en visck jagen naar de netten.

—

fm'rT(K7ffo
/
y\ kudde, door iemandgedreven; ook

de troepen, het volk van iemand, door hem

geleid of gecommandeerd.

cm 2 OTj *>? \ I. S. Sj*.o?m^\ B. slecht, kwaad,

leelijk, van geen goede kwaliteit; boos,

gemeen, verachtelijk. — on^mopiN en cj~*

ni(L»2(Ki/l^ mvdsv. <n) arm cm d tr^'-h \ of oon?

(ri^h:Hngihnji\ iemand zwart maken, belas-

teren; tegen iemand beschuldigingen in-

brengen. — &i arm wti \ (ti6^n»2(hr^i hetz.—

Verg. (okkjit} (KVjw— hmam2<r>'-h ccia<i^\ SB. of

desverkiezende met (Kw6^«j)2(Ki(hnji\ B. boos-

heid, slechtheid; ondeugden; vijandschap,

slechte verstandhouding. — <& oaji tzi ^ thm an t

a O
(n^n&rxnMi? &-ji ov o? oaji (hh 2 ftqw i *"»') <e?

MJJI
n

J 1J
ver-

eenigt alle ondeugden in je persoon. —

ilji arm <n-r\ (ki \ S. het B. (ui<3^naj)t(Hi\ gemeen-

Ujk niet van menschen: het (de) allerslechtste,

het (de) alierboosste . <Lncmivfham*(irfr*(*n\

hetz. of met wat meer nadruk.— (E.t(utarmr^ <>> •v

iemand verleiden. — 6^<u/?jo^M^<K?»o?rt\

0f6^v)2(mim^wap(hritjci\ of wel n^aJinbi^i

enz. ik acht mij verpligt ter TJwer kennis

te brengen.

II, M (rm<r}-n\ SB. iets braden of bakken

met of in olie, boter of eenig vet.

cm <rYl(M\ in het Buitenzorgsche zva. <bn*.i*

Rg. K.

cm n? aJi \\ — oww, SB. opligten, door
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handel drijven met djampe's of elmoe's;

iemand afzetten, geld afzetten voor een

djampe of elmoe.

cm 2 <">? 2 0n/? 2 \ SB. groote koperen pot, die

den vorm heeft van een o-n^^w

am nri am ni
|

\ zie drl^w

t/ «/

am *>? am \ SB. een gepunte bamboe, waar-

mee men wilde varkens bevecht en dolle

honden afmaakt.

am (KY) fl \\ — tm cm (Kg iK7i^\ SB. van lachen : met

het geluid ha-ha!; schaterend.

01 am (KYI n\ SB. redewoord, eig. klankna-

bootsend om te beteekenen het uit de een of

ander houding overgaan tot het zitten, het

zich zetten of het gezeten zijn : ging, gingen;

ook redewoord voor CT«S<M/|<tf>i«<w70\ iemand-

doen plaats nemen, zich doen zetten; het is

dan niet terug te geven.

am 2 (KYJ fl \ zva . (Ui(unrts>\ ook redewoord voor

dat laatste en dan onvertaalbaar . Ferg.

{OJidtKn^

am (KYJ \ SB. (geen minuut vrede kunnen

houden, altijd mondvechten o/plukharen

met broertjes of zusjes. K.) of speelkame-

raads.

om 2 OSYJfj \ Holl. goot; SB. duiker in een

iveg, en onzigtbaar als zijnde gelijk met den

weg en bedekt met aarde.

am (ISY) \ 1. (Jav. belangrijk, van aangelegen-

heid of aanbelang, van iets daar noodig

voor gezorgd moet worden). arn&iKns SB.

of volg. Reg. Tj. S. orn^iasniajijp B. zorg-

vuldig zorgen of zorgdragen voor iemand

of iets.— II. am asn \ in het Buitenzorgscke zva.

rn un rn (Ki \\ Rg. K.

am (ISY) o\ SB. bloed. — oW^mk^ met

bloed zijn, bebloed zijn; bloeden. — (fniS^

:m ifj) ny ten <n asti (km \ ni &i astim uru (Eji \ SOmS verlengd

met <5-^» <&* ^n (Ki(m{K.Q(iJKEA\ vm zjt (hnm urn n>r \ is

\

een formule, die men bezigt, in den brief waarin

men aan den vader of aan - hem die dezen

vervangt, mededeelt, dat men zijn dochter waar-

mee men qehuwd was, heeft verstooten. Men

toil met de formule uitdruhken, dat men, in

alle opzigten afstand van haar doende, haar

weSr overgeeft aan haar ouders, ten wier

laste zij ook nu weer homt.

am 2 &SYJ £ \ SB. gom, hars ; het sap, dat

zich bevindt in de ranken of takken

van sommige planten, ook wel in de

steeltjes van sommige vruehten.— crhtnsn^

itm(nni(isn/j\ het sap dat uit den gome-
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lastiekboom vloeit; gomelastiek. — Verg .

mi cm g isn/i\\

cm cn asr) (Kl
fl

\ SB. zorgzaamo/metonver-

droten ijver lets doen; ook (goed zijn voor

zijn onderhoorigen of voor zijn beesten .
K.)—

cm^fnasni^irLimiisnanjls 2Va. itsnirhinasnon/iw

cmanf\\ — xn™£»^ SB. rillen, beven, sid-

deren, van angst, boosheid, schaamte of out-

nc/ a c>cy
roering . xncinasn(uniqasnoo\ IS. tnasnami&i

(H^!(^a^ B. (van een aanzienlijke) inwendig

sidderen, inwendig beven.

<m(QSYl\ in het Buitenzorgsche zva. t&mw K.

(Eg. gatrah).

crn(asv)(Kn r)\ zva. awncm*

am OSY) (KYI
ft

\\— <&afhasn<uriji* SB. naam van

een lekkernij, gemaakt van taleus of hoewi met

geraxpte kokosnoot en suiker.— (U7or>.rm^»™^\

van taleus of hoewi gegetoek maken.

OYI OSY) 2 (HY)
ft

\\ — xnc!HasntiKnj\ SB. iemand

met een knokkel of de knokkels op het

hoofd slaan. Verg. £7^^*

crn &syi <kyj n \\ — &n <m an* mtiji* SB. slaan, een

slag geven en wel met iets zooaU een stok,

een JearwaU of derg. — Verg. oo#«ij cm^

en StQt^ — <M(mmi(ifn2<KTji\ van een meer-

dere: aansporing en aanmaning rigten tot

minderen, bv. den Jcleinen man, om lets te doen,

bijv. om hun sawahs te bewerken; voorts een

pamoendoet doen aan den kleinen man.

en <rn <n asn aw n \ I. SB. jeuken, jeukte; het

jeukt. — (m^i^i^N SB. wrevelig, wre-

velig zijn; verstoord, knorrig, misnoegd,

gemelijk. Verg. *oj^^i^^w — *a\cm«p-\

yamuncHi^ boosheid, wrevel, verstoord-

. . i O a a .

held. crnvfntnasniHytefcns c&i rn tmioji (tut aoryi

vj(Kn(uni6^i™\ je maakt mij heel verstoord,

zoo aanstonds enz*

II. ncmna5ii<Knji\ SB. vlot. Verg. nnuti aaip\

cm (Y) OSYI RSYl ft\
I. naam van een boom . Ino-

carpus edulis. Bg.— U. SB. is over, is er

over, vaii een cent en van een halve cent, op

Soemedang ook van een dubbeltje; i. d. z. dat men

bv. een hwartje hebbende nog buitendien een cent

of een halve cent heeft of wel dat men bv. een

Hjksdaalder aan ieder man hebbende betaaldnog

een dubbeltje overhoudt; voorts niet toerei-

kende zijn om ieder een gelijk aantal stuks

te .geven, van iets, dat verdeeld of uitgedeeld

moet worden, bv. van de 5 vruchten die onder

3 personen of van de 6 dubbeltjes, die onder

7 personen moeten worden verdeeld. (Jav.

cmnvKts^ oneven). Verg. mi^ru/j^
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Cm OS*) 2 MY) OJ) \ Jav. n.Jupk(isi)M\ of notcm v (t{b J

(rjnpd(isnaj)\ eigennaam van een zoon van Wre-

kodara bij Arimbi. (Skr. Gfiatot katja).

am (&n (Ml [)\ Jav. bros, breekbaar, van lets

hards dat ligt breekt, zooals van gias of

porcelein, ook van harde koekjes. Verg

,

TQ (C) W dp QUi % (V) dO? ^Tl 2 !W t (KYI —,12frmq(Um <HTJJ

(YnasnM~niri(U(L,n2(Hyi\ zie bij ^idnwjiw

am OSY) 2 (U* ft \ SB. de koningin van deW
witte mieren. Jav. vjiruitrfopi*

am (K>YI arm ft \ in het Buitenzorgsche, (a por-

tion of paddy, levied as tax given to the

village chiefs for their trouble in collec-

ting revenues. Rg.). Waarbij K. aanteekent:

lees: <Li(mamatn<ruji\ hetgeen in pare door

ieder opgezetene, hetzij hij njaioah of nga-

hoema of niet, boven de tjoeke, jaarlijks

aan den landheer moet worden betaald,

en wel 5 bossen.

am asri arm n w — (ncmvnru/i\ SB. niet door-

gaan, van lets, zooals een afspraak, een over-

eenkomst enz. Ook: bezijden de waarheid

zijn, van hetgeen iemand zegt of vertelt.

O
am OSY} 2 (TV) n\ SB. ijverig, vlijtig, arbeid-

zaam; trouw, naarstig in het bezoeken van

iemand of het komen bij iemand. — amasni

apicm^xDi\ ijverig of vlijtig in zijn werk of

beroep— warn asm wan/is ijver, vlijt, arbeid-
*V«-

zaamheid

.

OH OSY) OJlfJW — <rnasn<u>^i(m/i\ SB. schrik-

achtig, spoedig schrikken van aard.

am 2 OSY) 2 \\ — unarm Km \ SB. iemand of lets

bv. een draagstoel of een vracht met zijn

tweeen of meer dragen. arm ash z xn mji\

vracht, door twee of meerpersonen gedragen.

am (Kl f)\ SB. als een maat gehezigde afstand

van den top van den middelsten vinger

tot aan de elleboog.— <^(m^\ een gas.

—

(j^S gaz, de eenheid der lengtemaat bij

de Perzen=zl.ll meter. P. Mai Wdbk.)

am 2 9Ji
f)\ zie 6-Aarn2

0j)ji\\
ori2(^(3-Aarm (tJt^\

r>
zie bij Q^fiamtajiji^ Zie ook aldaar armojiasns

maar dit laatste is daar een misstelling en

behoort onder G^amzM/j^

am (KH \\ — arnarnadi- SB. tandvleesch

.

am (Kfl P W — cmarr)(ut^\ ook a^i am (hit ^ ajn aru^\ SB

.

zich wrijven of zich schuren tegen iets, bv.

tegen een pager, van een buffel, een rund enz.

Pass . <wi cm oj) % (L7i (hnj w

(n cm en (Ml P \ SB. verschillend, anders, ver-

schillen, een verschil opleveren; verschil.

(n am (Ml 2 P\\ — dnfqmitj)2^\ SB. gestampte



V

750 °1

rijst, door middel van het regts en links

uit, snel heen en weer draaijen van de

njiroe, waarop ze zich bevindt, sehudden,

ten einde de hoeoet aftescheiden, die zich dan

aan een hoopjc op de njiroe verzamelt.

Ook : sagoe kiraj of sagoe katcoeng, z6o draai-

jend sehudden op een njiroe, om ze te doen

korrelen. Verg. (hku\ bij asntus II.

am 2 9J1 (Kl [)\ I. SB. ten behoeve van, voor,

bestemd voor., om, met het doel om. Verg.

bij ok* — II* zva. ^(m?«^\ of GJ^crm

non-me^ajijs slaapplaats, bed; het is een

dorpswoord. — tSiamitJiikii'^yi^ zva. arm cm

hijj\ I. en zva. (3Acrmihn/j\ plaats, plek, in

,Strm2ctJ}Qg(hfirSiitnTji\ als men bv. zegt van

lemand: (utiiG^MJicuamztMMithntnjjtKrijis nij

heeft geen te huis komen. — Verder in

(uicmtw&M&ifs plek om het hoofd neer

te leggen.

O C^ O
• x I.Cm 2 (Ml 2 (Ml fl N zva. orrtiMCKiJ

OS aS . a/
(YY) (Ml \\ — xn am ajt \ zva . «^ am oj) \n

am(Ml\ in het Buitenzorgsehe zva. xnnrnaji'-n

on/l\ Rg. K.

OTY) (Ml \\ — (Lncrri(tJini(K}Ji\ S. fo <wn ihtji ^ B.

iemand de tanden vijlen, de tanden stomp

maken.— arnaJimtmjy S. (wiwnonjl^ B. net

vijlen of het stomp maken der tanden.-—

ocy o o
Verg . xnamoJi\ en ki am ^<kt7^\\

cfn (Ml \\ — <Hicni(Kjj\ SB. iemand of iets voort-

sleuren , langs den grond voortslepen. —

a7icnicrrjo^ iemand of iets over oflangs den

grond heen en weer sleuren, heen en weer

sleurende voortslepen.

am ((Ml (KYI fl W — (& oil fyiKnjjs SB. ietswny

ven, slijpen, afslijpen, met iets zooals een,

steen, een stukje rac«m enz.

am (Ml (KYI fj \ zva. <*£$}\

am (Ml (KYI [I V\ — (mcrnoS)(trnji\ SB. iets tusschen

de handpalmen wrijven, bv. erg boos

zijnde over den inhoud van een brief dien

brief, tot dat die geheel verfrommeld is;

voorts zich de oogen, ooren of neus wrij-

ven met het platte, het zij binnen- of

buiten zijde, van de hand of wel met de

mouw.

am 2 (Ml 2 (KH fj \ I. CT(m?M?^\ SB. iets

schuren, wrijven, poetsen, oppoetsen door

wrijven of schuren; ook zva. ^(c?^™*^

en voorts iemand aanzetten, aanporren, bv.

nadat deze handgemeen is geweest, andermaal

den tegenstander te Ujf te gaan .
(In het

Buitenzorgsehe zva . xncfhMw K.). — H •
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<rr)9M2(uriji\ SB. naciM van een lagoe van

o o
liet (Hyjirut an <im/l\\ K.).— Verg . (ciamiLiihrnji^

a
k/?

«^
regent; in geschriften ook van een vorst.

cffl (£fl \ titel of betiteling van God en van den

Heer. <ui amtnaji t»aji\ hetz. maar niet van God.

crnoji6^ArLi?\ de Heere God.—-rm^/j^n zva.

cmOJI (t>Y) (uj asn n \ SB. vlug, met spoed;

«

ijlings, in allerijl.

cmcui crvi the zva . cmTJ1
/} N in het Buitenzorgsch

Mamji\ en am (hmru
/j \ oneven. Eg. K.

a
cm 2(hJi arui\ SB. smidse, werkplaats van

een smid.

cm (KQ (im fj \ SB. ongeoorloofd vrij, zich

ongeoorloofde vrijheden permitteeren, in

dezen zin dat men zonder voorkennis van den

eigenaar diens goed, ook een dier, bv. een

rij'paard, gebruikt, diens kleeren gaat dragen,

of toel ten eigen bale, diens geld gebruikt,

diens goed verkoopt. — xnamiM3.rnji\ iets op

dergelijke, ongeoorloofde wijze, voor zich

nemen of gebruiken.

017 (Kfl \ zva. ^jJ^ N \Verb. en Bijv.) en <rfcm<n<uh\\

crri2(Kfl2\ SB. langwerpige, van onderen

rond toeloopende aarden wadah, waarin

men 0. a. de suiker uit de SltaSitasnj^s laat

bezinken. Maar ook wel eens benaming voor

de wadah, die gemeenlijk met cm ah 2 \ wordt

benoemd.

ocm rn (U)\ S. a.a&i<ru<is B. werk. arbeid;

iemands werk; verrigtingen, diensten of

werk door iemand in zijn betrekking gepres-

teerd; voorts nut, nuttig, noodig; en in het

Buitenzorgsche zva. un^iftyiG^Myi^ — <i^?oj

nm^(vi\ ook ten laste komen van iemand.—

(t^amnj(ui\ S,(St,t3nQ(ruji\ B. werken , arbei-

den. ,v:n *ri am ny <w \ oj rnoo.ru^\ Jietz . in

onbep . zin . — ajiamn,ui\ SB. dienstpligtige

door het dorpshoofd verstrekt; ook dier,

dat voor den veldarbeid wordt gebruikt;

ploegbeest. — (&iam^-ui\ SB. een sawah

ploegen of eggen. — a:-inrrtvf>tJtifhrig{mjf\ SB. v

een dier, een buffet, als ploegbeest gebrui-

ken, voor den ploeg of eg gebruiken.

-Q.Verg. «a<m<n<ui<fin9<Hiji\ hieronder . — tutam

<n tvi (ivi oaji \ s. <utiJK&i,rui<M/i\ B. werk, fee-

drijf, beroep, beroepsbezigheden, post, be-

trekking. (^unri,i^i(rii<r^iJUhUiMij^\ S. nru<£*

<zi^i^iJiLlruji^ B. .dienen, in dienst zijn

van den stoat . — tuicmtq(ui<Lvitiinj^\ S. <m<m»

£}tiQiM/f\ B, nut, nuttigheid.— *o?rro^<o

(uu<Hyi\ S. !Kr)nnki(rutt!Kiji\ B. werk, make-
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lij # — wffn«jii\ SB. werk, daad, bedrijf.

—

Sicni^(V)\ S. (&i(inkfinjiji\ B . iets niaken,

vervaardigen, verrigten, doen. — o(m^o

»hi z <m/i \ S. (&(wt (eji aut g (Kyj \ B. iemand bezigen,

gebruiken, aanstellen bv. tot mantri; een dier

laten werken; een dier zooals een buffet of

rund bezigen als trekbeest of voor den

veldarbeid, in tegenstelling met het gebruiken

van een dier zooals het paard, om op te rijden.

(rYt^futcm^ivis SB. praatjes, verzinsel; uit

den dllim gezogen. asrt ihi ^i cm rt iut S. (tsrt

(Ki^t(iateitnjji\ B. zoo maar, zonderdathet

iets geeft; ooh: zonder iets uit te voeren.

cm 2 (U) P \ SB. benaming van dat gedeelte

van een inlandsch huis, alwaar wordt

gekookt; maar volg . sommigen benaming

van de plaats, de localiteit waar de kook-

gereedschappen worden bewaard, onder-

scheiden van de keuJcen.

cm QJ) \ SB. steilte; bergwand; hooge o/steile

nvieroever. ^'WW1^^^ of ^^^^

bergwand van tjadas; tjadaswand.

cm (LJ1\ 1. <c7or>«ji\ SB. uitpakken, uitpakken

en bekijken hetgeen door iemand van de

reis werd meegebragt of wel als t&t *j> it™ <isnji

van een (ShQim^ Ki<ma^»mtMjf\ iets^ bv.

het aan hoopen op den weg liggende grint

uitspreiden. — II. ^w^^* zte. ^cmtutw

rn cm (U) \\ — «niqcm(ci\ (onb. in de Preanger)

ZVa. xnamviiMnJI* — cni (Vt vf cm <v) \ insgelijfa

daar onb. zva. ^™##g^™^

cm (U) 2 (MHZ) \\ — iTtmu^ttrn^ zva. g^**™™^

fa-

crn ftJI (HU f)\\
— ^ <rn (Si ttnijj \ schreeuwen, van

een varken. Verg . bij oji pj?*™^

OTj cm (U) 2 (ten jl W — ^^cmtutatm/js SB. zit-

ten, gezeten zijn, zooals iemand, die zich

zoo klein mogelijk wil maken, omdat hij

zich schaamt of wel vrees heeft voor iemand

daar tegenwoordig; zitten, zoover mogelijk

verwijderd; zitten in een hoekje of wel

stijf tegen den icand. — o^(mo?Mjoe^

mi osn <Knji\ wonen in een heel klein huis;

wonen in een huisje, met zijn tweeen of

drieen.

cm 2 (U) (KYI n\ of cm 2 (3^(^i/i \ SB. uitbarsten,

met een schreeuw uitbarsten in huilen.—

nncm2t*Jttayi\ of xnamt^JAinri^ een gn OJ

schreeuw geven, gillen, het uitgillen,

schreeuwen.

cm 202 (HT)fl \ SB. holte in een boom,, in em

muurenderg. Verg. m-t^^w— xnarm^t^V
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in zoo'n holte of holligheid huizen, van

een vogel.

arn 2 (LJ) OSY) n \ of zooah men ook wel /wort:

(m2*ji«snji\ SB. met spoed, haastig, gauw,

zonder dralen, zonder vertoef ; als toeroep:

gauw ! gauw een beetje ! en derg .— o cmz

viasnji\ zich haasten of spoeden lets te

doen. (S}(rmnJiasnji\ ook zva. cmtaJiosn^s MOOT

niet als toeroep.

o
arn (U) (Ml fl \\ — <encrn<wojij\ SB. suikerstroop,

om ze te doen dik worden, ook het beslag van

sommige soorten van gebak, om het <utruasn/[\

te maken, omroeren, klutsen.

C^o c^
cm (U) (Ui (HYJ/f \ SB. redewoord voor het bijten,

voor het een beet geven van een hond: hap.

Het toordt gevolgd door 0^071^ am <ru/jw Verg.

cm 2 (Ui 2 (U) 2 (KY) ft \ zva. <Kmtvn<un\ en mm

am (Uiz (ui i <un Mia \ ZVa. <H~ni txrit oi? cui 2 hci (htji\

(K.); voorts armtvigtuti omji \ nog onvertaalbaar

redewoord voor tHyj^nrmmim^ waardoor het

toordt gevolgd.

cm (UJj (nJI fl\
SB . benaming van zeker toestel

om visch te vangen, het toordt gesteld daar

waar een sterke stroom is.

&fl (Ul (&l fl \ SB. iets doen, een beweging

maken. tun<mt(cri(Mcmajt<£jiji\ en asn&M <m (M gfl

vi(vi\ geen beweging kunnen maken, geen

vin kunnen verroeren, omdat men stevig

wordt vastgehouden ; het laatste ook: alles

met zich laten doen, geheel lijdelijk zijn,

omdat men wel in ziet, dot verdediging

hopeloos is.

am dJl \\ — cm cm aj)\ SB. hangen, van em vrucht

aan den boom, van een schilderij (aan een

aan den wand; enz. — (*ncmn^(d)\ oji

05ii <m r~n(U)\ en (&" cmni(vi\ mvdSV.— arnajiam (Ui \

heen en weer hangen te bungelen.

CYH(U)\ I. SB. paarlemoer. — (KnSicm(ui\

paarlemoeren knoop o/knoopje.— 77. In

het Buitenzorgsche : oorknop, oorring met

slechts een steen of derg. Eg. K. — Jav.

ajnSimnSiw (Gewang, Balin. oorbel met een

enkelen steen of versiersel. Mai. Wdbk. P.

Aanhangsel. Bat. woorden). — Volg . K.

worden slechts door getrouwde vrouwen en

weduwen cmo \ gedragen, jonge meisjes dragen

-rr OCl a
(Knniamw — Verg. (Uiiui(nji{\\

cm 2 OTl (Ui \ 1. o cmi^fdi s SB. draaijen, rond-

draaijen, van een *m««^ru^»oi\ vandewijjzers

op een klok of horohgie, van een rod enz.—

<ai cm t trf tut ofnt mjj \ iets omdraaijen, doen draai-
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jen, bv. de sleutel in het slot, het sleuteltje,

waarmee men het horologie opwindt ; enz.

II. <vncmt(rj(V)\ SB. ter waarde van een

halven cent besteden aan of koopen van

twee zaken, bv. tuigcud^ en xmafntw

III. o(mi«]o\ SB'. iernand {een schuldenaar)

geen rust laten, dwz. dat men hem voort-

durend maant.

cm 2 (nji fl v\ — xnamittu^s den riem, in eene

lijn met de boot gebragt, in het water, even

zoo als dat een Hollandsch roeijer doet,

vooruittrekken, zoo dat het water wegge-

stuwd wordt, in de rigtfng waarin de boot

moet komen; ook achter in de boot gezeten

die met behulp van een riem, waarmee men

bet water van voren naar achteren weg-

stuwt, in de regte rigting houden.— Reizen

door Soekwpoera. ~K. — Pass. (L3»amttna^\

ook aJiG^Jicm tnjtfltk Verg . (mamaAJiq\ 2.

am (HJI w — cm cm rhi\ SB. de zelfstandigheid

zooals hars, was ofderg. met behulp waarvan

men een lemmet doet vastzitten in het

hecht, het bv. houten handvat in het

eigenlijke cachet; enz.

cm <TUl 2 \ SB. goed door elkaar gemengd

en vermengd, van de verschiUende ingre-

dienten van een baksel; goed door elkaar

gewerkt, van grond. — Kncmovwrtnz imjf \ lets

zooals de ingredienten voor een baksel, goed

mengen en vermengen; grond z6o bewerken

dat die (d. w. z. de verschillende bestanddeelen)

am (t\A % wordt. Verg . cut ixji (isnji w

cm OHM 2 \\ — xncmirvii\ SB. iernand met mooije

praatjes lijmen.— ^on/run met mooije

praatjes gelijmd, bedrogen uitkomen; ge-

lijmd

.

cm arm \ SB. gruwen, griezelen; en met betreh-

king tot menschen zva. <& om g tm/jw — inncni

cnji\ hetgeen iernand doet griezelen; ook

Vrees .
— rtin iwi thm cm 7u ten z(3-zaim (H~n (kji iwi (hnjj \

nergens bang voor zijn; geen vrees kennen.

O Q a a a /Cm (tU) \\ — cm cm rui \ zva . (vmzmtm w
asv

cm crui \ SB. suiker {Shr. goela, ruwe, onge-

raffineerde suiker. Jav. Wdbk). — cm>ru

(CuasYjs klontjes. — cmirLtni(KD\ of crn<n/i»ji\

zie onder <u iG-xu asn/jw — anjiihcmrvi\ suiker-

pakhuis.

—

w,£icmahcm<njt suikerpakhuis-

meester.

—

cmciwcni(EJifth\ van de tanden:

in dier voege zwart gemaakt, dat er bo-

ven aan, vlak onder het tandvleesch, nog

een randje wit is te zien. Aan de bent-

dentanden toordt ook wet zoo
y

n randje gelaten.
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°1^^ »&iiMji\ SB. het sein

geven, door er in voor te gaan, tot lets;

voorgaan met voorbeeld en leering.

cfYj (fUl 2 \ of (Kn(Eicrn<nji2\ benaming van een

soort roode roos.

(Tj am arm 2 \ SB. dwaas, mal; verstandeloos

krankzinnig.— (H-n<rj<mrununm/i\ dwaasheid,

dolheid.— nfjarnn^mi(rLi2Ui(Hiji\ zich gek h.OU-

den; als een verstandeloos mensch zijn; ook

voor gek spelen, voor hansworst spelen.

(m(^am!ru2(^ar}i(rL)d(E,i(^!Hi^\ hetz. maar niet in

de laatste bet.

cm aui o\ SB. boom, lange bamboe ofstok,

om een vaartuig mee voort te duwen.

°^ 32 ^ ? N z™^^ NN Verg. omirSt^ I. en II.—

(Uinn<mt%(ung(K)jj\ zie onder 6^A(uiujf^ — (a

mKungqs (tr? am one ^un g ann\ en (^inrna^r^itrm(Hi/j\

Zie bij (imgruw — ^7i(m<m2^\ I. zie «3i r3e\

III-— 2. zva. of wat hooger als iktkekki^

waar dat is zva. (tmG^kcrmw — cmtmt{\ Jean

ook den zin hebben van !Hvojt\ of <*™^?\

maar het wordt zoo slechts in enkele uit-

drukkingen gebezigd.

aam OfXJi o\ I, zva. <m(igrt$\ maar het woord

wordt gemeenlijk slechts in tembang gebruikt.

II. ook wel am<KTn>\ het hout van een boom,

dat om het hart finnrfasn^ zit, het kern-

hout. — Verg . ashTtaji^

cm aruj o \ naam van een regentschap in de resi-

dentie Tjirebon. — Zie ook onder aQiuiajijiw

(amorui^ Kw. zva. <^(^»* Skr. galoeh,een

soort van edelgesteente. Jav. Wdbk.).

am 2 017 2 P \ SB. afkeer of afschuw voeden

van iemand of iets; verfoeijen; verbitterd

zijn op iemand; ook walgelijk, smerig,

goor, vuil. — *7tcrniizi 9 {(uritHTJi\ iets bv. den

vijver, door er een hond in te baden, sme-

rig, goor enz. maken. <toicrnga^g^(imihnjj\ de

walgelijkheid; het walgelijke van iets;

ook verontreinigd geraakt, in den toestand

geraakt van cm * an? %\—<§i<Kn<mtmt

^

% iemand,

een bepaald pe?'soon, verfoeijen

.

am ctUj P ern \ ook wel amnxacrns in het Buiten-

zorgsche: benaming voor den kawoeng, nam.

voor den eigenlijk gezegden boom, en dan

hetzij levend of dood, hetzij overeindstaard of

Omgevallen. Bv. ahgkngfma^imiii^itiiasnitncrn

nuticrniHiw Rg. K.

am (ru)
t
<§ Jfrcmnr) orui oji \ Zu°1 r ^ Zie amen(nji(U)t\i

cm 01 orui (tJf w — xncmvi(rvKp\ SB. over stag

gaan, zooals menschen doen als ze op weg

zijn om op zijde te vatten. — cmrud^Km
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<r}<nji<6,s al heen en weer, van den eenen

kant naar den anderen, slingeren, zooals

dronken menschen wel doen terwijl ze loopen,

en men ook wel doet, zittende in een rijtuig

of vaartuig . (&arnoy<ru(p(tfn2(Mji\ in het Bui-

tenzorgsche (Rg. K.) zva. otm&^^w

tn cmM/n^/n/i/ww — o^^^^n ook

wel geschreven ^o^^^^n zva. ^^^

<r|nl^ maar niet voor z6o komen te liggen

bv. tengevolge van een duw, dien men krijgt,

terwijl men zit.

<y?) 0?? <N7 \ SB. met een slag door gehakt,

CfObs

er afgehakt, er afgehouwen; ook, maar dan

onvertaalbaar ,
redewoord voor een volgend

aj) mi asnjfw
(

stukken gehakt of gesneden, van een sink

* o
cm2 01(nJf^P\\ — <n cm t

<q truant an

p

zva.

xncrm^rui^Zntfnzn^Jl^ — aSiannn^rviiHVi zva.

tSiamtcq <rw (Eft -Ji \\

<n Cm <V) CirVI (ft (HI \\ — ^^am^rvi^a^ SB.

pare, om ze spoedig droog te krijgen, los uit-

gespreid, na de talis te hebben hsgemaakt,

in de zon te droogen leggen. Verg.

• (H\j ^"

(KLCCl (Klfl\ SB. in zijn geheel ge-

cm oj(n/) (H12\ SB. de hampas, die men
WW

overhoudt van klappers, waarvan olie

werd gemaakt. — Verg. «s7>^ *?j^»™,/\ en

aril t it cm.)\>

cm (TVltfh\ I. in het Madjalengkasche zva.

TT * _Q <?)

ajio^nJis OJ (UKhnnviw— 11. cm irvim am vn,Mi\

. O (?)

asrj,

laten, dwz. niet in twee of meer deelen ge-

spleteh, van een bamboe ; ook, dwz. niet in

cm azi (Hi \ —- c&c&mlms SB. mopperen, prut-

crcj
^

telen. — cm rti ihi am <m.(hh \ Jietz. Verg. Knammw
CJ CJCaJ I*-'

cm<r3ia<i\ SB. kleine padatf of kar met

schijfwielen; schuifkar, zooals men wel bij

het begrinten gebruikt om het grint aan te

brengen; ook rad van een voertuig. — Verg.

cm 2 MJ) 2 (HI 2 \\ — (mr»WM»ciM
i
|\ SB. in

CJ
"

de schil, nog in de schil, van koffijvruchten.

(In het Buitenzorgsche ook zva. ^^^W
van bamboe. Rg- K.).

cmcnA\ I. zva. cuininws 2.— IL amaruomn^

Kncmwam^ en xncmruamM&t^ **

a <v

cm(rCj\ in het Buitenzorgsche zva. g^«£| N

en 6-^onani(mjf\\ Rg. K.

cmOTJIW — ci^?aTx zva. «n<&i~**
«*J*»

,W
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(UitvjjMin zie onder t^i(^9f>itaian^n\\ — ajiam

irui-riM/is SB. de plaats, waar de vergade-

ring of conferentie gehouden wordt (werd

of zal gehouden worden), van een lokaliteit

gezegd; vergaderzaal

cm orui 2 \ SB. inhalig; ook: zelfs van de klein-

ste kleinigheid niet kunnen scheiden.

cm arm \\ — rm™jn\ SB. fonkelen, flonke-

ren, van de oogen en van edelgesteenten.

jQl jC^ So/ i* f a / a / v \
Cffl CCTf \\ am tlj am <br\ of (am pram pi'* A.J

rusteloos heen en weer zwerven, van de

oogen.

cm (TIA \ SB. in het Buitenzorgsche zva. anmt

mi(nji\ en (Si miitu am (rui \ beurtelings, met

geregelde afwisseling o/aflossing. — ™ ru

-n(Hyi\ beurt.— «namau\ met een draai een

ander stand ofligging innemen; omdraaijen,

zich draaijen, zoodat hetgeen voor was achter

of op zij Jcomt; ook zich omdraaijen met het

geheele lichaam, zoodat men met hetgelaat

naar een ander hant gekeerd komt te zitten,

gezegd van iemand die zit.— tLnamftuithid(hn/j\

iets, door het te draaijen, een ander stand

of ligging doen innemen; de samping aan

het lijf verschuiven {slechts doenlijk bij

*7**7*i.**7»o»\V voorts iets bv. m-mms om

beurten doen plaats hebben. — mam™

a aS S a a/ So a/ ?
amrui\ <c? am <nji am ru \ (mamruiamtrus OOK (ci

amiiTj)am(tuQ<m(Ki/i\ enz. iets heen en weer

schuiven, bv. de kris in den buikband, van

achteren naar voren en weer terug; ook iets dat

fTLnami\ is, en iets, zooals bv. een tafeltje al

maar door heen en weer schuiven tot dat

het vast zit, niet meer waggelt, vast kwam te

staan. — <mruiam<nA\ ook nog: buitenheen

en weer staan te draaijen o/blijven draai-

jen, omdat mm niet durft binnen te gaan.

s a s
m /cm aru) cm cci\ zie arxmw

S CX^ / a aS S
Cffl (tU) CfYi OUJ \\ — (in am ,ru an <nj\ en an mi <iu

a a/" O • a a/'
mr) tru turn rhnji \ zie amtruw

cm iTLQ cm 2 01 (TU) \ zie cmz^tnjiw

cm 2 (ft out \\ — k'otij^ww SB. liggen, op

den grond liggen, zoo maar op den grond

l*££en * — cmrwamz<n(nj)\ hetz. —- amgamnnirhi

rxK7yf\ zich op den grond wentelen of

rollen.

cm onJl (KYI f) \ SB. kwaadaardig, boosaardig,

bv. van een hond; kwaaddoen, bv. van een

vischsoort aan andere visschen, door ze te

verslinden; voorts (in het Buitenzorgsche van

een vrouw: driest, vrijpostig tegenover man-

nen. Mg. A^.). f
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Cim OfJ (YUI (HT7 /) \ I. azicmnri(rLi!Knihn/f\ zva.

<*Sj)
(P <Ej

]
a
£L/l^

— H* amir^(njnta}j^\ naam van een

ffsj) ap soort

.

CYYl (YU) 2 (KYJ fl W — tcicmamirLiitfn^s SB, uit

alle magt schreeuwen, aan een stuk door,

van een dwingend kind.

cm CCl (KYl/jW — flTirm^flo^s SB. waggelen,

niet vast of stil blijven liggen, als men

er den voet op zet, er over gaat, van een

vonder, ook van een steen of derg. op een

modderige plaats gelegd, om dieplaats droog-

voets te kunnen passeren. —
ŝ

™ (

cm t

ty
(h
?!Jl

s

hetz . Verg . (cn(nam(Ui\ en arnajunamiui^

O Qcm arm (kyi (a acn
fj

\ zie am^-vjiw

(HI 2 (YIJI (KYI ft \\ — (cimmn,i(HTijj\ SB. koken,

kokende zijn, van water. Verg. ajuqtuns

&itJi(nj/]\ en (O^masn^w

cm 2cnoru) (KYin\ SB. beeld, pop.

cm 2 art/I 2 (KYI 2 (KYI fl \ klanknabootsend rede-
cm <ul

woord voor xpasn^\ braken.

cm (YUI &SY) n \ SB. stotteren. — Verg. 6^-n^

cm orui osyi
ff

\ SB. vechten met worstelen,

worstelen, plukharen.

Q
cm (YUI QSYI (KYI

fl
\ naam van een vogeltje: het

rijstvogeltje, hetarijstdiefje. amiru^^tci

*oiy^ volg. K. ook am<nJito»(krnii(ihn7i(Kriji\ naam

van een lagoe voor de angkloeng, de gambang,

de kbrbmbng enz.

cm (YUI OSYI (KYI
fj
W — (Mcrrjripvmihcnjs SB. rol-

len, voortrollen, wegrollen, bv. van een klap-

pervruckt. (rnam(n.i\sn»cntHi^\ hetz. en heen en

weer rollen.

(Yj CmOTI QTUI 0/1 OSYI (KYI
fj
W — amtnjKisii^tm^i^nhi

fnasniKn/j\ SB. ZVa. nm iru am 2 vj rui \ bv. op een

veld., van lets dat aldaar werd verloren.

cm 2 (YUI (Ml
fj

\ SB. schoon en aanminnig,

lieftallig, van een vrouw of meisje. Verg.

wrjMcu^iw — (ni(&i2(rhi(hj)ji\ meenen, blijk-

baar aan ho tiding en gebaren oQ?<rS^

te zijn ; ook zich trachten voor te deen als

am i rui (tJijl \\

cm CClGhJI w — <&cni(£iMs SB. voortschuiven,

schuivende voortuitgaan, bv. van iemand,

wiens matje, terwijl hij er op zit, wordt voor-

uitgetrokken; vooris van het loopen van een

schildpad: met den buik over den grond

schuivende o/slepende. — o am ky<m *rn iw^

lets bv. de (VKi^^ajiajt^rumtHiJi^ het bakje met

de benoodigdheden voor den sirihpruim, toe-

schuiven , den een of anderen kant uit

schuiven.
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1<3 N

am<n/)(M\\ — «ncmaSiSi\ SB. langs iets

schuiven, zich schuiven, strijken.

cfr
),
cnj

ll
(̂ Jl

l
^ — <n nr>] <nj9aji\ SB. den grond

schuren, over den grond slieren, van iets

zwaars, bv . van het doode paard dat wordt

weggesleept.

am arm (Ulfj \ I. SB. het onweder, de blik-

sem. Very, m^rucuj^ bij art ru iujfw —

II. SB. van goederen: onwettig bezeten,

op onregtmatige wijze, door diefstal en

derg. verkregen; verduisterd; en van gou-

vernements hoffij: onttrokken aan de leve-

ring aan den lande. {Mai. duister).

Q
om arm (U)fj\ SB. blinken, glimmen, schit-

teren; blinkend, glimmend. — trn°t -ni <mji

weerlichten ; het weerlicht . Verg . cm

.ruajijfw — <uitoi7arnnrt <ru<uji\ mvdsv. blinken,

schitteren, bv. van de bajonnetten op de

geweren, van ergens opgestelde pradjoerits.—

crr|(r^m<rL1(Vl^1(^
;nJ|^ flikkeren, stralen schie-

ten, schitteren.

W 2 (rj arm (Ul (Krj n\ SB. omvertuimelen,

vallen, bv. van iemand, die door een schot

werd getroffen . — <bncm gtntrhicu ihryj \ mvdsv .

(van meer dan een bv. pers.).

<rn(^}(n(Ui\ zie &>*)*»*

Cm OfXJj (QJl \ ZVa . cm nri <ins ook zva . cm cm (rut

(<wj<Ls«.ffn^\\— cmcmrwiMi$^A(HTji\ iets wat een

nabootsing is, den vorm heeft van een

galoedra; in den vorm van een galoedra;

ook een wagen, die het fatsoen heeft van

een galoedra, en waarin de hinderen van een

regent, bij hun besnijdenis en bij hun trouwen,

in plegtigen optogt worden rondgevoerd. <S»

^ nnm cmmi^M ,k» n van een <&i <tm am \ zoo ge-

werkt zijn dat die van achteren een ge-

laat vertoont.

amaruKU) omjj\ I. (zva. ^g>n^ In het

Buitenz. zegt men 6^frf lui^tfj)cmrLi,tj)cr^\\

**•)• 2. inn an am.rut -warn q\ zie omiut^

11. <m.ihi3.otcrn^\ SB. naast elkaar gelegde

palen of stukken bamboe, zooals op een

modderige plaats, ten einde daar te hunnen

passeren, ook wel onder iets, opdat het niet

in aanraking met den grond zal komen, bv.

onder de matras, die aan de lucht werd bloot-

gesteld.— o cm ha ,u» cmji \ een weg of wel een of

meer plaatsen daarvan voorzien van galadag.

<ma7)(U) crnfj \ 1. £1m> c£xn£»(mJ|^SB. heele

groote kist op rollen, ten einde die gemak-

kelijk te kunnen verplaatsen. — 27. SB.

redewoord voor (nA<&i~jiamjj\ namelijk voor het
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«nfti«™jl daarbij: het zetten op een loopen,

gaan aan den haal; voorts losbreken, komen

aanstormen, van den »Jt6^^\ en opvlammen,

beginnen op te vlammen, van een vuur.

<mcmm($crriji\ bruischen, met kracht stroo-

men van water, bo. van liet water in een

hiding; voorts redewoord voor aruiiBi^jinsnji*

en dan vertaalbaar met uit alle magt.

cm (HZ) (VJ) cm /)
\ SB. bof, ah klanknabootsend

redewoordje voor <e?^\ dwz.voor dat gaan

liggen, waarvoor wij zouden zeggen, zich

werpen, zich neer werpen, bv. op het bed,

(Ui cm (^i<Uj, am/i\ zie bij amurn { w

crricnJJ (Uf cm fl\ SB. rommelen, van het

onweer; donderen.

<m 2 OTI Onj) (U) Cm ft \ OOk (crntirjrunmcmjis in

het Buitenzorgsche. K.) zva. ^^)^^
if

Voorts: (omkantelen, omvertuimelen; om-

ver getuimeld. Bv. icnitmvf«m^ash(Uie^iig.as^\

(rm(n(nji(ui<rmxm\ crmv^nrLKUtcnm^^ Bg. A.).—

Ki(n}2frfirvKi^<rri/i\ zonder hoofdkussen of

kasoer, en wel zonder matje ook, zoo

maar op den grond liggen, bv. te slapen.

cm 2 cnJl 2 0JI2 cm/j \ SB. de opstap can een

inlandsch huh. — Verg. <^g»^ en ***

am KS7 (Wl fl W — (uicmmaMJis (uitspraak: tus-

schen ngagaleij en ngagaheij.) SB. kneden;

een bed vertrappen, op een bed trappelen,

zooah kinderen spelende wel doen; eendierm

elkaar drukken, met de pooten treden, zoo-

ah het wilde varken soms den hond doet,

icaardoor het wordt aangevallen, of de buffel

den tijger doet, dien hij overwon.

Cm 2 Of] UXSI (l/Vf P W — ajiarmvfinJi(Lui^\ zva.

(Ui (isn rui mm % \\

cm 2 OZl 2 &M 2 \\ — <vn(Wi2(vi2MJi2\ SB. zich

voortbewegen met een gelijkmatigen be-

daarden gang, van een voertuig of rijtuig.

cm (TUl CE/) \ 2ie cm WW

S .OSam ccy (&i ~ji\ zie cm <&i ^>w

Cm 2 Ofl OIX/I CEA ~J) W — xnamttqnjUEa^jKtifita^^

SB. iets, zooah een cm mis of derg. omver-

gooijen, omverwerpen. — «w(m^»w(a^\

omvallen, omrollen, bv. van een glas.

cm cnJl cm
fj\

SB. er bij zijn met zijn hart

of gemoed, bv. bij het <t/i<w) van een toover-

gebed. Verg. Qiiasn^s en ook het Jav.Wdbk.

I
cm(nj)cm?\\ <namtr2iarnt\ zva.^w^imayi^

van hart of gemoed.

S O CY
cm Wl am\ ZVa. aji<ri<&i^iasn.uicm\i

Cm OTXJ] cm \ Zie armnanrniEO/i^
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Ol7 <C7 cm \ klanknahootsing van het op een

afstand waargenomen geluid van het afge-

schoten worden van een groot Jcanon. xncfni^i

CY
om\ afgeschoten worden, losgebrand wor-

den (in de verte), van zoo'n kanon. a£icrrinzicm\

mvdsv. ah voren van een veelheid van zulke

kmionnen of herhaaldelijk van een zoo'n kanon.

cm (TV) OZT) fj\ zva. /wim™?* Reg. Tj.

o
cm arm tim/)\ zva. <^^w — g^-^™™

urnjis de gemiddelde levensduur, bv. van

de Soendanezan en dien ze stellen op 60 jaar.

cm vf arm nm 2 (U) n \ SB. goed in 't vleesch,

poezehg, mollig, van een vrouw.

cmarui nm cmjj \ SB. tabaksblad, zooals dat

door de tabakopkoope? s wordt gekocht. —

asyvt^rhivniam^ betiteling, door hetvolk,van

den Europeeschen tabakopkooper . — ay zy mi aw

rhi(cncrri^\ zie bij ayz^jKn^ta/iw

cm OOIKT) cmjj\ SB. (in het Buitenzorgsche :

schijfwiel van een kar op schijfwielen. Rg. K.).

Voorts benaming van het vervoermiddel, dat

den vorm heeft van het onderstel van een

kar op schijfwielen, en waarmee men bv.

hout vervoert.

Ô
Knazrj cm fj w — oW^t^™^ SB. bla-

zen, hevig blazen, van den wind.

cm 2 on arm vcn cmn\ zie ^2^™™^^

cm arm \ I. SB. de stukken hout, die men bij

het verslepen van een zwaren balk wel

daaronder legt, ze gedurig verplaatsende naar-

mate d>. balk voortgaat. Verg. cmzcrmrhi^

II. 2. (Uimnrli^fm/js SB. loods, ZOOals

de timmerlieden wel opslaan om daaron-

der, beschut voor den regen te kunnen

werken; timmerloods. — //. (in het Bui-

tenzorgsche: cmriis I. zva. M(M(&i^i(LM(mji^

als dat een 6~b* u/ crn orui ah ttr? an fj is.— 2. zva.

*jitTitcrnji\ boom of boomen in een stal,

die het paard of den buffel van achteren

den uitgang beletten. En 3. de houten, die

men onder planken, balken en derg. wan-

neer ze opgestapeld zijn, legt, om ze niet

in aanraking te doen zijn met den grond. K.)

Verg. amaninj^\ en cm irxjiciji orui\ II.

cm (XX) \ ofcni^mtanp SB. aarden dijkje, dijkjes

zooals op een sawah of wel, maur dan een

weinig hooger, om een vijver f^n^A;

ook de op een veld in den vorm van dijkjes

opgehoogde regels aarde, waarop de katjang,

hoewi en derg.{worden geplant. — cacmahs

van den buik: gedeeltelijk en zoo dat het

van buiten zigtbaar is, opgezet, tengevolge
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van het niet willen loskomen van winden of

toel door verstoppingen.

cmcnji\ SB. gekruld, van het hoofdhaar; en

van de bovenlip : een weinigje opgekruld,

of opgeligt, zoodat het roode goed te zien is.

am o/X/j \ S. <m*& <tl^\ oji omiru/^\ en volg. K. ook

an <ws B- haarwrong, kapsel; voorts SB. kop

van een spijker en het zijstuk van een siger.

(8i(UM(fn™i>> het achterstuk van zoo'n

hoofdsieraad . — 07?^*™?^% of or»/n|d|

am^ en cfn (tlizji (nji \ bijzondere vormen of soor-

ten van geloeng, als kapsels, en die waar

onderscheiding niet noodig is, ook kortweg

cmdu toorden genoemd.— oh^^m en «S am trui

. 7 .. .. a O - ~ a a* a
afjOJfr Zie bij oKChiiw — (wamfrhp o. (1*1 oji <xn arvijis

en (SiajicYYicnjip B. zich het haar opmaken,

zich kappen; ook het haar opgemaakt

hebben. — (mmifnjiicicHijjs S. {
*hJl

cn
l

{r

}f™/l €n

SpjitwrvicHT/is B. iemand kappen, het haar

opmaken.

O * n . G) oam (W) 2 \\ — tGicrncnjiz\ zva. an (um aJm (eji/j \

(K.) en in het Buitenzorgsche zva. knajJKiM/iw

Kg. K. — Qaicm<riat\ zva. <wvn2(ui2(W)(HTji\

maar iets anders als een beentje of graat, bv.

de pit van een vrucht.

am 2 <KJI \ SB. armband. — Sicmznnuts het ge-

deelte van den arm dat zich bevindt onmiddelijk

boven de hand: de pols; ook het gedeelte

van het been, onmiddelijk boven den voet

;

bij een dier boven den hoef, den klauw enz.

am (rui \\ — (dcr?)ru\ SB. malen, iets m&len.

ae? ti (yti ??# \ molenaar . — <ui arn au azi{m/i\ mo-

len, molensteen.

amwiW I. crntiijicrn7u\ SB. benaming van

een soort bedienden van den regent. Zie

ook cnjidtndJKtj^a^jiw {In het Buitenzorgsche:

voor de gelegenheid met roode pakken

zoomede pluimen opgesierde personen, tot

voorrijders. K.)— 77. cnyrCuny itu zie crr^iuw

frq (yui xx — (xncmoxa\ SB. rollen, rollende zijn,

xn<rniru»QdiKijf\ iets rollen, voortrollen.— ^

crritruazKhnjjs zich al om en om rollen, zich

rollen; en zich. wentelen, zooals bv. eenpaard

doet. — cnirucrnrul\ heen en weer rollen

zonder van plaats te veranderen, bv. van een

vat. «s?icm.T8i\ omrollen, omver rollen.—

crnorj^N S. £!£!<&ofnjfs B. lang kussen,

zoogenaamdrolkxissen. — cny^vZh nog kaai

zij n, van jonge vogels. — mifruariiiM^ajniKiji of

cYYiirucrnojifajniHTjis liggen te woelen, van een

a,

zieke of omdat men niet slapen kan. oji^u

mncHTjis een B. woord voor bed.
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crYl an̂ /
Jl^

$£• rol
5

to* laken. Verg. -^Kwyen

<HH(uy{ K\ — (dm^fnj\ opgerold zijn, bv. van

een huiszeil ; demand rollen in iets, bv. in een

mat. — (in arn ruitHn ? iho/j \ iets, bv. een Jiuiszeil,

oprollen. — (&cmcmr£p iemand wrijven, pi-

djetten, drukken, omvatten enz. bv. om hem

uit een jlauwte te doen bijkomen. Verg. mi ash

mm cuff \ bij ash arm <ufl\i — (u<rrifnjjcm!wj\ met

elkaar rond rollen, zooals spelende kinderen

wel doen; ook elkaar aan het hart prangen.

en am enj) \ x% a7iiqcm.rCi\ SB. lets tusschen de

handen wrijven, op de wijze van ons draaijen

van pillen. — (a rjam mil ahi (&2 (hip de binnen

vlakken van de handen ronddraaijend

tegen elkaar wrijven.

IT. vjamrus SB. naam van een soort groente,

een soort postelein.

OTI am
(Tf

(TV) \\ — «n^cmrin\ SB. iets zooals

een tinting , een inlandsch sigaartje enz.

rollen, zamenrollen.

07) S IM^ \> •— im<rnzrLi(Wz(HiJi\ SB. ge ]d om-

zetten, om er winst mee te behalen.

om 2 cnJI 2 \ SB. rol van touw, ijzerdraad, howe

enz. en (in het Buitenzorgsche : zva. cmoa\

II. Eg. K.) — (mcrmirui^ tot een rol ge-

worden zijn; ook van menschen: ineenge-

rold liggen van de koude. — cmcmgirugcmarj/is

iets tot een rol winden, op een stuk hout

of bamboe winden.
/

«/

am arm am (M pojt) aa n\ en cm^icma^^mn

<HTJI\ zie nrnruw

am enj) am (£fl ft \ ook am nn cm \ naam van een

grooten heester, die snel groeit en waarvan

dikwijls zoogenaamde levende pagers worden

geplant. Be met een ha?'ige schil omgeven

vruchten bevatten zaden, waarvan een rood-

geele verfstof wordt verkregen. Bira oxellana.

am(nJiam\ SB. dood hout. Verg. cm ah cm*

am
*> «/

onjt am \ naam van een berg in de Preanger

Regentschappen.

am (Ulf)\ ook cm(u^fj\ SB. redewoord voor een

volgend ^o^rroin^ gezegd van een tijger,

ook van een hond: hap; ook een beet krijgen

van zoo'n dier; voorts nog van een hond: zijn

eten inzwelgen, inslokken. Ook nog cmiut^^

voor zich geeischt of genomen woTden,

door een aanzienlijke, gezegd van iets, het

eigendom van een bediende of mindere. —
jr OOO
verg . <moo *™^ w

am 2 (Ut\ SB. vierkante kelderflesch, waarin

de jenever uit Europa wordt aangevoetd.

Verg. ^^tj^w
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crn (Ul (Hl\ Holl. gouverneur. cmcui (k\ "i^lvi

mjtji\ de gouverneur-generaal.

cm (Ul (Ki en (&l (*n n\ of o^^^n Holl.

gouvernement ; het Gouvernement, de

Nederlandsch-Indische Kegering . *™ ok

wordt gewoonlijk voorgevoegd.

am ((Ul (KYI fl\ ooJc r™?(M^\ klanknaboot-

sende, in het Hollandsch moeijelijk ierug te

geven, redewoordjes voor het -n^]^?^ het

vallen van lets dat niet heel groot is, bv. van

een boek, op of in iets, bv. op den grond; het

eerste ook voor het oh 2 amy het toebrengen van

een stoot, van hoornbeesten .
— Knam^tm^

en eacrm{(uMnji\ het geluid, dat met cm

[<u<httjI of mmaj^^i} wordt afgebeeld

,

doen hooren; vallen met het geluid van

cm^ttaiJl of crnz^tycn/l* — Verg. on^»^\\

crn(jU}(KYl fl\ zva. ot^^n en arm^daijjs

maar met een dof geluid; voorts niet of

CY
moeijelijk te vertalen redewoord voor £^g^

*
neerschieten, uit de lucht zich storten op zijn

prooir van een roofvogel.

Cim 2 ((Ul (KYI fl\ encmcYY%z{^<^xziecYri
[
M

>
(Hrip\

am (Ul (KYl/l\\ — <mc$(i4<t™ji^ SB. hard, met

alle inspanning, met inspanning van alle

krachten, bv, (&tcuitviji \ of weliets doen als

hout kloven ofderg. crncui^oji^js zva. an™

ajj ckyijs en in aller ijl.

cm (Ul 2 (KYI f)\ SB. pak van pepetassan, oo

k

van bako mole. — ajiani(U2(^\ een zoo'n pak.

cm (Ul (KYI f}\ en (uicrncuj!toi(NTji\ in het Buiten-

zorgsche zva. am clu \ en m <m «mo *n^w Bg. K.

crn (Ul asn f) \\— crnSiasnanjis SB, nauwe pas-

sage; niet heel breede kloof op een bergweg.

(Ul 2am (Ul P\ SB. onnut, nutteloos

crn (Ul (KYI (1 \\ — cmcmtu<Kn/i\ naam van een

inlandsch gebak.

cm (LJf (UU1 n w

—

(Clcm!^4(LvtJ|^ SB. hangen op

den grond, bv. van het tafelkleed, dat te groot

is voor de tafel, voorts van iemands samping,

terwijl hij die aan heeft, ook van een, met

vruchten of bloesems zwaar brtaden, tak van

een boom; enz.— <& amn <uj omji \ mvdsv .

cm (Ul OAJIfl \\ — <cicrij<ui<M^x en ^<^™#^ N

SB. met de hand wenken om te komen of

te naderen.— ^^^'gflfl^r iemand met de

hand wenken om te komen of te naderen.,

cm (U12\ SB. niets om het lijf hebbeD, van

iemands woorden; zonder succes, van iemands

uitgang ter jagt, ter vischvangst. Enz.

cmrn<U>\ SB. plat en dun, plat, bv. van

*£™ (Knji \ ook van sommige vischsoorten, bv. van
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de <rj (u *j <u ay asn (hay \ voorts nog van de pitten

van sommige vrncMsoorten; enz. Ook nog dun,

van een breed en dun liniaal; en plat gedrukt,

plat getrapt, bv. van een sigaar of derg.

OTH OTI fcJJ W — a.71 cm rn an mi ? (htji \ SB. lets ver-

panden, in pand geven. — cm^tj^w^N

i

in pand gekregen, in pand gegeven.

cm(W)2\ SB. of(S. <3^.*QtasnjisB. Reg. Tj.) kin.

am OTI (tJi \ ## # {am (morgan \ mvdsv .) groot van

omvang, dik; aanzienlijk, voornaam, hoog

mrang^ (Lcicmcn%jk\ S. m6-^.cm\ en w6^ar)\

B. de menaks, de edelen, de aanzienlijken.

Voorts cmrjajix groot, hoog van waarde;

belangrijk van een zaak; uitgestrekt, groot,

van een bosch, veld enz. ooh groot, aanzienlijk,

van winst, voordeel, ramp, ongeluk, gevaar,

enz. hoog van een vloed; hevig van een

oorlog; hard, hevig van regen of wind; en

ligt, gauw, met betrekking tot 6^Sa^w

o
Maar. cm^a^s S. 6^Acrn\ B. 1. volwassen, van

een mensch. 2. veel, overvloedig, in overvloed

van gekookte rijst.— Nog wordt G^Acrh \ gebezigd

in zamenstelling met titels, liet is dan B. voor

net Mai. (cnoj)\\ Bv.: (ui(U)i(Hinfn(tj)\ S. (utun

frt^6^Acm\ Opper- of Hoofdpanghoeloe. —

*x<HH^i(i?n9j}\ ax(KTrj-2i(3-zAarri\ Hoofddjaksa.

Enz. — En 6-&cm\ is een B . woord, terwijl

het S. woord ontbreekt, in G^am oji (mm m
' Saso

O a
(HiJI v bv. GLicmt&jcm MlflMl,m * on/jS^cm tuio ijj an

onjw — am^ij)cuifrini\ kunstterm van te veld

staande pare, en wel na het otim/e/iisimx

d. i. als ze ongeveer een maand oud is. —

Kicm^^(Lviitnji\ groot worden, toenemen

in grootte, van menschen, dieren enplanten;

ook iets zooals het schijnsel of de vlam van

een vmcr of wel het vuur zelf grooter doen

worden, aanwakkeren, bv. door het aan te

blazen. (hnicmrnzJiCLVicHins en gew. cxncmnan

(Lhi(m2xrn\ al te veel, bv. van het afsnijden,

of wegsnijden van iets, dat breed of dik, dat

cm<rj(ui is; ook al te groot, bv. van het afgesne-

den stuk visch. — (ciam(n(uin'm(hn^\ iets op

den voorgrond doen staan, zwaar doen we-

«.~~ O O o .
gen. — m<rnm(iJi(Knd(ha(£ini(U)(Hyi\ gauw Of

dadelijk achterdocht voeden. — ootJ^wi

tun2(m^i^ over elke kleinigheid twisten;

—

(3-b*«s»oD^,aj)\ hooghartig. (tJ)cm(nz<ji(hJ)cm\

zoo dik als een pink. — oWar>7^^\

groote meneer, voornaam persoon
;
groote

lui. — am (niji am or^xj) \ op zijn hoogst, op

zijn meest.— (ucmcqd^tms de allergrootste,

de grootste.— <w cmm^ cm <n tin M\de oiler en
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allergrootste , de aller en allerergste

,

bv. van slechte handelingen. Verg . bij «^w

cm 2 <W1 \\ — azicrmaji\ SB. iemand verzoeken,

trachten te verleiden; ook iemand, die boos

is, die het qebed verrigt, of wel een kind, dat

wilgaan huilen, trachten afteleiden, bv.door

hem {het) aan het lachen te maken; iemand, die

werkt, afleiden of trachten afteleiden, door

bv. een praatje met hem te beginnen; em.

(ucmzdns verleidiDgsmiddel, middel om af-

teleiden .

am (W]?\ zie xmiamw

cm (W P \ SB. glas, glazen, van gl[as, bv. van

stuk, groot 21/2 cent -
êr9- -#^-3^ *»

o
TTj CU (LI/? \\

cm fcjfw mcmZ^ SB. leven maken, rumoer

maken; luidruchtig, luid, hardop, van

het praten of lachen van velen, van twisten

enz.; voorts met ramoer bv. troepen in orde

scharen. Ook zva. mam-ri^ van regen of

tcind, »j>(3^\ een aardstorting en van (m?wi?

o

een bordje of schoteltje

.

cm 2 rtJJ 2 P \\ — (mt(mt(i3tt^\ naam van een in-

landsch gebak, een soort (wiukhtijjw

cm 2 (W) (HI fj\
SB. (heette in het Bantamsche

het stukje kopergeld, ter waarde van twee

duiten, dat vroeger in omloop was. In het

Buitenzorgsche noemde men het nrfa^homnrujiy

£.) en in de Preanger £(£n\\ Tegenwoordig

ojicmtQM/i^ in de Prean9er de Renaming van

een gulden koper, 100 duiten, en o^xm cm?*i^

cm^xmzs (maar dit ook wel eens voor rijks-

daalder), (^(untnms ^ojkctua of wel arn

anohis de benaming van een koperen munt-

WOW _ooQ«^x /• SB. hoog opvlammen,

van een vuur en volgens sommigen ook van een

fakkel. Verg. xncmamw — II. a^amn^ SB.

stooten, bonzen, slaan tegen lets, bv. tegen

den wand.

cm (UI 2 \ klanknabootsend, in het Hollandsch

niet terugtegeven redewoord voor <^o\ /.

«n cma^is SB. klappen, bonzen, onverschil-

lig met wat, hand, voet, stok of wat ook,

tegen iets, bijv. tegen een deur. — xnarmuit

m(Hij\ mvdsv. (bij herhaling.)

cm SjJW — o^STn SB. riilen, beven, zooak

van kouae of van de koorts.

(K) cm (Y) rt*7J W — ^cm^(iJt'~nariji\ in het Buiten-

zorgsche zva. «jn « -n «n^ n schrikachtig. Eg-&

(ncmm(in(3^i.asri\ S. tqamtqaoiiEJiM^ B. er W

zitten; zich angstig maken.
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am (Uf (KYI fj \ bons, klanknabootsend redewoordje

voor asr)(Ui(rm\ zich stooten, enz.

am (W1 (TV) n\\ — Kncmt&aruji^ SB. door een

zijdelingsche wending van den kop, een

tik geven, van een 7ioornbeest met de horens

en van een varken met ds slagtanden. Rg. K.

am (TJCUI (EJ)2(rUI fj\ zva. cm^anmjitw

Q
am (Ul cm/l \\— (dcm(b7icrnp SB. te voet gaan,

maar slechts als iemand het doet bij wijze

van uitzondering of omdat hij het voor het

oogenblik prefereert. Verg. azna^nna^s fa'j

am (W1 2 om
fj

\ naam van een boom. Bischoffia

Javanica . Rg.

am (Ul am
fi \ SB. schudden, bewegen.— «n

am™ amj^\ stooten, hinderen door te stooten;

ook schudden, bv. de tafel, waaraan iemand

zit te schrijven . — (mammam 2 cm/i \ iets, bv .

het water in een (i^ajnaj^s of derg. schud-

den, in beweging brengen ; een boom bv .

om zijn vruchten te doen vallen, schudden.

xn am (ut cm an am/j \ zva . (Kiam&j) crryj w

om &J) am
fj
\ SB. onbeslist wie of de over-

winnaar is, van vechtenden, ook van spelers.

om dj} am fj\ (in het Buitenzorgsche: veel be-

weging op zijn lijf hebben, veel pretensies

C^

hebben. Rg. K.). ama^cm^iamj\ van loo-

pen: met een groote beweging (armge-

zwaai) op zijn lijf. K. Maar op Soemedang

wordt het ook nog verklaard met tunlklitcn

nid-rndjis met niets bij zich, met leege'han-

den en gebezigd van het komen aanzetten

ergens . cm <w» am .*§ cmji \ hetz .

am (tJJ om n \\ — Knam(W)mnji\ klanknabootsend

redewoord voor ^^w Verg. (in amp,

omcn&j) om/J\ SB. vlechtwerk van bam-

boe tot pager van een kebon en ook wel op

een brug tot bescherming van de dekplanken.

Verg . oji oji amjl w

am (UJ 2 om /I \ ong. amij)2cgi(Hyi\ SB. naam

van een onderdeel van het weefgetouw; ook,

en dan oWj> ? 033
£r™o) \ waar znlks om verwar-

ring te voorkomen, noodig is: paardestal.

Verg. xm aj) irujiw

a o a a Oam (Ul 2 Om
fj

\\ amamnmamjls zva. amicmt

O
(in amjl\\

O Q
Om (Ul Om fj \\ fmaaggaStm^ SB. haastig,

haastigo/stevig doorstappende, van iemands

gaan.

anrh&JI am
fj\ I. (mama^amp en <momaxeman

amji\ SB. opvlammen, hoog opvlammen,

van een vuur. — II. (mam(i^<^(ujiamji\ zva.
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am cut ccn ctJtji \

(morn cm /<i™ rrr?y/\ zie dat blj cm iizn amjj\>— III.

Do • 7 •• C ) a
mricuicmcimarijls Zie OIJ crncij) cmJl\\

<^> n • -7

OKlftJI om fi\ zva. oTjirncrrijis maar ong . in de

Preanger. K.

OTI Cm (Ul Om
ff

\\

—

ccimcmcincmjp en Knananrtaj)

<n cm izi cm/j \ zva. (cicm&ncm^ en ^^7 .w> cm

(U) cm/I \ J .

ori om (uj 2 om n w — xnif (mux tamp SB. lets

bv. de in een zak gestorte rijst gelijk schud-

den, opdat er nog meer zal bij kunnen, of

indien er een hop op zit, deze, en daardoor

het gevaar van worsen zal verdwijnen. Bg. K.

or? en cm an 2 am i cm -J? cmi 2 cm /)\ {Reg. Tj
.
) volg.

anderen a^niar>an2cni^iimi2(m2cmj\ moeite of

last veroorzaken aan een menak.

om 2 #J? om
f)\\
— cm2cm2(3cmji\ SB. met het

hoofd schudden, het hoofd schudden. —

Yerg . (ncrnriamricCrnamj}^

om 2 OT) &J) am ft\ SB. bakkebaarden. — cm 2

<rj(U)cm(HT/i\ bakkebaarden hebben; met bak-

kebaarden.

am 2 (U) 2 om ff\ I. xncm2^2cm^ SB. iets, bv.

groente tot (3io?w?|^ koken. — oodjo?

($2*0/1* ten behoeve van iemandiets enz. cut

(Klj <-^<

cm 2 (Ui tarn cm
/f\

kookketel. — II. (cm2amam/j\

in het Buitenzorgsche zva. (rutamtw Rg.K.).

om (tJi ccn (Mi n \ I. zva. xn^^ru/i^ .— //,

volg. Bg. de benaming lietgeen in de Preanger

en volg. K. 00k elders wordt genoemd an amajiji^

cm (VJ) OZT) om &J1 (CY]
I

am
f}

\ zie het volgen-

de woordi

om (Ml ftX] am ft\ klanknabootsend redewoord

VOOr (TLicvrj^ \ plof, paf. xncmaJt<mcmj}\ op

den grond ploffen, neerploffen. — aSiam-^n

ccn
]

cm/}\ hetz. maar als onbedoeld. cm am an iz^cmjl 1

crn2^\ iemand op den grond doen ploffen,

den grond doen meten. — aziamanazncmgpi

(Tfcm^ zich neerploflen, zich laten vallen bv.

op den grond. — arn tut im cm zn ccn cm/} \ woelen,

zich dan op deze dan op die zijde wen-

telen, op bed liggende.

am&J]\ I. SB. tijdelijk, voorloopig, voor

behulp. — (hi het Buitenzorgsche an am ah \

iets dat vastgespijkerd, zadm gebonden of

ergens aan vastgebonden moet worden, voor-

loopig maar ruw weg vastspijkeren, te

zamen binden of vastbinden, om het nader-

hand beter of goed te doen. Bg. K.). Voorts

nog (op Bandoeng: cisn>rv)cmaj)irne~^am2(nj\

bind ze (het) voorloopig maar ruw weg

Vast of zamen} en Mcmrcmci^ccne-^cuninM^

spijker het voorloopig maar ruw weg vast.



769 am(iht\

K.). Op Soemedang evenzoo in gebruik. — II.

cmahs SB. bestemd voor een betrekking of

ambt, bestemd om te warden bv. tjamat.

amOJ)\ I. SB. elpenbeen, ivoor.— <un<-p<m£n\

naam van een geele en gladde bamboesoort die

belwoH tot de <un «o cm 2 ruwyw— (£iitsn w£is

een soort van lichtgeel papier. K.). — 2. an

ari\ in liet BuitenzorgscJie: zva. tKnrhinsn-mans

vuil op de tanden. K. Maar op Soemedang

slechts ama.jtxn<HTji\ met een geelachtig vuil

bedekt zijn, van iemands tanden gezegd.

cm (tJJ \ naam van een aardvrucht (Dioscorea-

tripliylla. Rg.), die in de bosschen wordt

gevonden en, vooral in tijden dat de rijst

schaarsch is, wordt gegeten, nadat ze, om er

sommige nadeelige eigenschappen aan te ont-

nemen, met kalkwater icerd behandeld. cm(EJiah\

benaming van een tijdperk van den groei der

pare, en wel als ze ongeveer anderhalve maand

oud is en een gelijkmatig groen vertoont.—
omay\ Jav. ook een soort van groen.

<xr)(Yj(U)\ zva. omwzs maar tegen 1
/6

van het

gesnedene als loon, nam. een van de (5 bossen.

CfO (U) \ naam van den boom en van zijn vrucht,

beide meer bekend onder den Maleischen naam

van pepaja. Carica papaya.— cfrtuhcmimnji^

of cmxhit\.i(rui(Ky>(M\ noemt men de gedangsoort,

waarvan de bloemen en vruchten aan lange

steelen hangen. Be andere soort, waarvan de

bloemen en vruchten aan korte steeltjes zitten,

noemt men kortweg cmihw

orn&J]2\ SB. steenen, van steen. — xini^^dtl

dj)9\ S. (cr^cMamzhzs B. vroeger bep. een stee-

nen huis, een woning van steen; maar

tegenwoordig op veel plaatsen de benaming

voor ieder huis van Europesche bouworde, zij

/iet ook van hout. Voorts orLi?\ benaming

van het groote gebouw, vroeger op ieder regent-

scliapshoofdplaats van de Freanger , maar

tegenwoordig nog slechts op een paar, —

staande naast de i^dixnim of (utihn&asn

en tegenover de 3^^^^,™^* Het wordt

gebruikt als logeergebouro voor aanzienlijke

gasten, als feestlokaal, enz.— (cm*.h t x£i<K»<n^

het hooge geregt te Batavia, in de uitdruk-

king : &i (kji % an tvri aj) <nn cfti ah pctm-ti <nim \

<un OAJjrnr) c-^\\ K).

Crn(U)\ zva. (trnahw

ay cm(n(U}\ 1. SB. bos pare. Verg. O O

°^JI^ — //. *i<m<ri*c)\ en (Mrj(mnr}(i5}»fr) 9 iMji\ zie

a o/
arncmw

ani2(lJ)2\ (Jav. blad van een boom of plant)
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ong% — crmcrmaji2\ SB. de kop, het houten

blad aan een krisschee. Verg. «n'£»W

en zie ook ^lwn zoomede amMJi^jaojfw

cm OK P \ SB. olifant (Skr. gadjah).— am am

«*{\ .de kap van een huis, het dak boven

het eigenlijke huis. — *£ */fr <m am a*
?

n de
f

stijlen, die dat gedeelte van het dak

schragen . Verg. «*? <^h e-jq <&i ^i \ bij oat <uh w—

cmcmiv;$<ur)*nji\ naam van een kruid, dat op

de sawah groeit.

cm£:9\ 1. Holl. gage; SB. traktement,

loon; jaarlijksche of maandelijksche be-

zoldiging; het bedrag dat men iemandper

jaar of per maand geeft, om van te leven.

(mcmSss iemand bezoldigen; ook iemand

. jaarlijks of maandelijks een zekere som ge-

ven om van te leven of wel tot onderstand.

U. cm&t\ SB: vet, smeer. — Verg.

cm OK (run \ SB. niet goed wijs; ook waan-

wijs; dom, maar verwaand; waanwijsheid.

ax (m(EAc£<^'njtji^ ook: een praatjesmaker,

iemand wiens woorden geen vertrouwen

verdienen.

cm u^(yn/j\\ — cmcm&cmjis SB. stamp-

voeten van boosheid of onwU.— ™&<&™A^

met de voeten hard neerzettende keen gaan

of toeg gaan, zooah iemand, die boos of onwillig

wegloopt, wel doet. cm(^c&&cm/is de voeten

hard neerzetten, onder Jiet loopen.

cmO£\ cm 0£\ OH! fl\ ZVa. aji<rui(3-&0Ki\ zie dat

bij cuiiruiw

cm (&\ cm fj W — <mcmcm8cmji\ SB. bij iemand

al maar aanhouden met om iets vragen, met

uitnoodigen tot iets, ook met hew, te manen.

en cmr/OK cm fj\ ong. in de Preanger (zva.

cmiKcm£:cmj}\\ K.) en (maar dan volg. K.

njuncmfrfd^cmji^ ZVa. <m xm <lv) aajl \ helper bij

inn t) aAJi6^ACHyj\i Bg.

crn(lAJJ\ zoomede cmajuiiOQp beide Jav. — Het

laatste dat o. a. beteekent: met een ander

of elkander schertsen, gekheid maken,

wordtgebezigdin £H'©> ~» *M™»

*

<^y? N welklaatste

zva. (cnM/ltru/fw

(ncm(n(UVI\ SB. digt aan elkander; boven

op malkander. Verg. <&(UMq\\

cmMJJPW — cj<m«(?\ °k («^^? x Pass -

<S&*.«j<* Bg. K.) SB. regen afsmeeken

in den droogen tijd, waarbij men op dergelijke

wijze handelt als bij het o^hs zk <"•*> IL

Voorts aan het adres van een tijger, voor

wien men een vol stelde, een toovergebed
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uitspreken, opdat hij in den vol home; ooh,

langs dergelijken weg, de wilde varkens op-

roepen om Jiet gewas van iemand wien men

een slecht hart toedraagt, te vernielen.

Enz.— II. caamaMfis (den roeiriem diep in

het water steken, ver van de boot af, om

het water onder de boot door weg te

stuwen in de tegenovergestelde rigting,

waarin men de boot wil hebben. Be boot

<w amiwj^yrm (my w Reizen door Soehapoera. K.)

Verg. (acrmriJ}Ji\ en cj arn(V) <rua\\

am (UV) \ SB. in opschudding zijn ; in rep en

roer zijn.

om 2 (LfU) 2 W — cm ami wi g (ktj (hj) im \ SB . een

sawah zooals dat geschiedt, bv. bij het voor

de tweede maal ploegen, onder water zetten

;

een aanplant besproeijen, water geven.

cm (UUI 2 asn a \k — KncmdMtts^^ SB. hangen

van een nest aan een boom of tah, van een

kalong aan een tah, enz. — OoJc gezwollen

of opgezet zijn, dik zijn, van sommige

lichaamsdeelen, bv. van den balzak, ooh wel van

een wang. Verg. cnamnJIw

' ° onCfY) (UU) (ISY) n \\ — a^cm(LVi(t>ne(Hyi\ ongebr. in

de Preanger; zva. ^om^cmitQian^^

<n om oaji 2 asn n w — o^fmu^^^ SB.

heen en weer gaan, slingeren, heen en

weer slingeren, van een ash crhxn ihtj^s ooh heen

en weer gaan, van iemands billen, terwijl hij

loopt. Voorts, maar niet in de Preanger,

f(ci(ncm(tvi2asnjf\ zva. cm ¥}^ M nama.tatasnon^s

ZVa. asniyiA Bo. K.).

cm (UUI (LI f) \\ — (m(m«.Mo5jM|N SB. op-

schrikken, met een schrik wakker worden

'$ nachts, zooals een hind dat met het een of

ander bang werd gemaaht, wel doet.

cm (UU)
(&)/J

\ naam van een loom en van zijn

eetbare vmchten, waarvan de pitten een olie

leveren. — Inocarpus edilis. — muLui^ioojis

naam van een fatsoen van de cnigcrm(ih?\

van een hrisschee. Verg. <m^w

om 2 &M 2 GEJ1 2 0JI fj \ in het Buitenzorgsche

zva, wzi^ittM/jw K.

cm (UVJ \ SB. een waterschepper, bestaande in

een hlapperdop met een houten steel.

Cim (UU) 2 \\ — (cimiajviiamtLVids SB . een zaak

hangende houden, aanhouden, niet afdoen.

am (UUI \ SB. zich dompelen in een modder-

poel, van buffets, badahs en varhens. —

MamiMxnMijis plaats, waar buffels, badaks

of varkens zich komen indompelen. Verg.

cmajiihmjl en ajiorniuiitrnimn^
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cm (EJ1 P \\ SB. opgeschrikt, aan het schrikken

gemaakt, schrikken, zoodat ze bevreesd wor-

den en zich uit de voeten maken, van dieren,

die men vangen of scliieten toil. Rg . K.

xncm(Ejj^(L7i(Ki/i\ ten dier of dieren die men

vangen of scliieten wil, doen schrikken,

opschrikken.

am (El \ SB. ontroerd, onthutst; niet op zyn

gemak. — <mtnjK&i\

ocm (EJJ (HU/f\ >Si5.mest.— caam™^\ mesten,

bemesten.

cm (EJ1 (1ST) n \ SB. nauwkeurig, nauwlettend,

zorgvuldig; zoo, dat te dier zake niets

meer te doen overblijft, van het iets doen.

CYY) (EJJ (ISYl \ en oil fcinsnt (kojj \ zie am asn \\

cm (EJJ oru) n \ I. SB. stalknecht, paarden-

jongen, staljongen.— II o7^^?^?^^ Java-

nisme voor asnnsnxrrigf&m (htjj \ als dat zijn bek-

keninstrumenten.

CYY) (Eft &j7 ^^ ^— ^7 <E>1 ^Xp1^^ ^QJ) N zie <*<n o

^&r*i$r bij ^%s*%s sN

cm (E/f —1 \\ — am(EJi^<-n<HTji x J. SB. houten

sanclalen ; men houdt ze aan de voeten^ met

behulp van een Jcnop, die zicli voorop de

sandaal bevindt, en dien men tusschen den

grooten en tweeden teen neemt. — II. B.L.

voornaamwoord van den tweeden persoon.

Men bezigt het tot God, tot den reaent of

wel tot een vorst, ook tot een zeer aanzien-

lijke. Verg. fai/riMi q \\ — irulam { am (e/i-ji ti ckiji \

is soms vertaalbaar met TJ.Hoog Ed. Gestr.

en bv . in het opschrift van een brief: Zijn

Hoog Ed. Gestr. — (kjiwn an ten ^mim if\ hetz.

cm (EJJ ~7 \ ook an an.** ~i \ SB. liggen, neer-

liggen van velen, bv. te slapen of wel zieh.

art} (EJJ ^Jl \\ — Kncm<&i~Ji\ SB. een plantsoen

ook (een of meer bamboestoelen (K.) in zijn

geheel omhakken.

a
CYTI (EJJ <~J) MJJ j\\ zie aai (zi^i\ en amicn'-nw

cm OTj (EJJ —1 nnJ)f\ \\ — om^^?^\ SB.

pare oogsten, ze afsnijdende vlak onder

de vruchttroosjes, zoodat ze niet gebost kan

worden.

(Tj cm <VJ (EJJ ~JJ (HYJ fj \ SB. stijf volzitten met

vruchten of bloemen ; in zware of groote

trossen hangen, den boom als het ware

bedekken, van de bloemen of van de vruchten

aan een boom.

cm 2 (EJJ —12(KYJf)\ zva. ^fm^/si^wyw —

famam(EJi^tf(toi(mji\ gedeeltelijk reeds geel,

gedeeltelijk nog groen, van de pare op een

en hetzelfde veld. K. Mij van elders onb.).
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cm (&1 —9 \ onvertaalbaar redewoord voor on

o Q- G) O DO<&i-jiru\ ^njj(cmiKnji\ (hm am g rui
/j \ en <&ii(uig%\\

<T)7 <£>? ~9 \ & on /e/»^? ri^x i?. gemakkelijk, niet

moeijelijk, ligt te doen.— a^cm^^ufngim^

van iets beweren of zeggen dat het is

gemakkelijk ligt te doen; een te verrigten

iets te ligt achten.

^ oCTH (&1 <^SJ \\ — cm (Si ~ji ui iHTji \ zvil. My (EJt^jjrhi (Hi/j\\

077 2 CEA <-v/l 2 \ naam van een boom .

O G) . o ocm oeji a&:\ en am^i^s zie

°^ /^ ? ^ "^' ^ ^»<Mfl^\\— 77. »«#;» t?aw ma

zangwijze.

cm (&) \ SB. schilderij, plaat, teekening, por-

tret, afbeelding.— orm^\ en <ci<mf&i<tfmanji\

iemand of lets uitteekenen; van iemand of

lets een afbeelding maken.— (jc\(m^i^na<^\

lets beschilderen.

as
cm GLTI \ naam van een heester, Nauclea gambir,

uit welJcs bladen door koking een dik sap wordt

verkregen, dat in den vorm van blokjes, onge-

veer zoo groot als een dobbelsteen, in den

liandel komt. I)e gambir is een der ingre-

dienten voor den sirihpruim, en het zooge-

naamde gambirwater, een oplossinq van gam-

bir in water, naar de verhouding van */4 of

*/« bloJeje op een bierglas, wordt met goed

gevolg tegen builczieJcte gedronken. — Ein-

delijkis gambir ooJe de naam waarmee de inlan-

ders op Batavia het Koningsplein benoemen.

O /
cmi<&>\ S. een dikken buik hebben, van

menschen, ook SB. van dieren. Verg. <en-n

(Wj(t5Yi^\ en cmm bin (a mi iw

am
?JCn

niS
"

B
'

in zij
'

n schik zij
'

n
'

blij* zi
J n '

bv. met een berigt, een cadeau of derg. —

Het woord wordt zelden gebruikt en dan

nog slechts in brieven. — Verg. (nvm-ncm^

en (ifn^anw Verg\ ook de Jav. en Mai. Wdbk.

op gambira.

OX "
(Tn

Cr^
SB

'
rammelen(1

>
met rammelend

geluid, bv. van een blaadje, ook met gerin-

kink, bv. van een spiegel, neerkomen, vallen. —

oTirm^N rammelen, rammelend; rinkinken,

rinkelen, rinkelend.

cm V rr^
SB ' bekken

'
zooal% hier en dmr door

den omroeper wordt gebruikt. Verg. (cnvjmw

017^ 2NN — ° {^ ,N SB
-

biJ elkaar ^jn

ergens, iemand of iets, bv. een kreng, omge-

ven, van een menigte of een zwerm vliegen,

muskieten em. En van menschen: iemand, bv.

een persoon, in een nooit te voren of zelden

geziene kleederdragt , ook iets, bv. de door

een koopman uitgestalde waren omgeven.
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am (&) 2 (KM/] ^ zie ™ ^p™**™^

am (&)2(MI fl\ SB. niet hard en eenigzins

CO <U(

meegevend, ah men er op drukt of het

drukt, bv. van een kurk ; voorts van brood

en derg los, niet hard. Ook schor, heesch,

van de stem. — Verg . ajnt^i^jucui^w

an CEJ} (TU) n\ S. veel lusten , niet gauw
Cq oJl

genoeg hebben, een vraat zijn. — Verg.

(uiajigcrnjiw

am (&) arui n\ SB. vol bultjes, vol bultjes

zitten, tengevolge van de beten van sommige

insekten; voorts van hoofdhaar: zijn als de

wol van een schaap, wollig en kroes; en van

een tapijt: of derg. dik en wollig.— Verg.

OTj am aj (&l (tut /) \ SB. heel gauw, rad, van

n .

an (lh \\

<n am (&) 2 orui n\„I. SB. knoest van een

boom.— 2. an <rj cm mi z ru/j \ lets in het kleed-

je (de samping) of wel in een voorpand

van het buisje voor zich dragen; maar

ook wel voor lets, onversc/iillig op welke

wijze , dragen, gewikkeld of geknoopt

bv. in een karembong, een hoofddoek,

enz. nriam(EJit(nji(Mji\ hetgeen zoo gedragen

wordt.

am (&) [I (E7) 2 (HU/}\ ook wel nm^igiHvjis zva.

<tm(EJt^Arrvi^\, — Voorts en dan ook wel nrn

(EJi^crnt^ciTniiyrnji of ^n <eji $ cm rai t *oj^ \ zva.

cmfyriditrnjj of icnaEa^(mant<H7i^\\
CJ

am (EJj fi cvni\ zva. <^^rim^EM am\ zva. ^^ji^i

am (&l jl cvxn 2 \ zie onder armtuto^w

ori am (&l fi n^n 2 \\ — m^cm^^id^ SB. zich

aan het oog voordoen als een groen tapijt,

van het gras in een kebon, van de pare na

lilir; enz.

am(&l\ SB. naam van een inlandsch muziek-

CO

instrument, het is een soort trog, waarop

metalen of Jiouten staven liggen, die gestagen

.
— (vnam (?-i\ of <m <cn z^am <£>i\ de gam-

bang bespelen.

am (&) \\— cmcm&s een plat of schimpend woord
Cq "»

voor bulk van een mensch: balg.

0/1 am (&l \\ v^cfYKEnncian^s zva . «m ^ni ^o>

ajMHT/iw — tun <n am (&I \ zva. <H71«?W? rn*<LW^\\

am am tf W — xncma^cmjs zva. (Ood^tj^n zie

bij cmiKTijiw

am 2 am f]\
(in het Buitenzorgsche zva. omt

i^rt/jw Rg. K.)

cm afYi w — mem cms SB. hooren of luisteren

naar iets, zooals een vermaning en derg., ook

naar iemand; gelooven, geloofslaan aan iets,



amam % \ 775 amcm rri<uiCHi/l\^O^N

zoo als bv. iemands woorden; er geloof aan

en moe-cm am 9 \ SB. buitengewoon sterk

dig; iedereen aandurven en aankunnen;

bovennatuurlijk sterk en van daar niemand

vreezende, maar door iedereen gevreesd; en

van een paard: meer dan gewoon vurig en

sterk; bijna niet tehouden ofte bedwingen;

nagenoeg ontembaar. amnion^

(Kncmcm$(uniHTji\ heldhaftigheid, moed.

CYY} 2 am 2 P W — iniarmarm^s zva . *<n «h <& *^ n

als men bv. zeqt: (unajvi2(im(iK(im<io)(nj)(iji!iK(iri* •» (Kilt-

s' S C> O a a O
cun asn nutncKi cun am MOoi^frnqwi tut (tut z \\

am am 9 \ SB. benaming voor de rijst, als

ze half gaar is, en ze, na van het vuur

te zijn genomen, in een doelang werd ge-

daan, vervolgens werd besproeid met warm

water en ten slotte omgeroerd uSm?

-#A

—

De gigih wordt door ze weer op Jtet

vuur te zetten en gaar te doen worden,

rn (ten <iK g w

crn cm 9\ zie <uriah\ en wjj'1^^ I.

am crn\ S. ojo^wm B. zijde, kant, flank.

—

cm cm cm arn 2 (htji\ S. xntncrnoncihinnzcKi^s B. lets

of iemand naast zich hebben staan 0/lig-

gen; iemand naast zich hebben zitten. —

<mcm(Ud(m/j\ S. vicrnm^a^gtHins B. Op zij

van, naast iemand of iets, regts of links of

wel regts en links. — arncmcmiuidari^\ JS. aw

•• O T> j_ Q Of Q Of
vf cm nyon am <haff\ Jj. ZlJWaartS.— cutcmcmcmcms

S. rt^^^m^^ji^oD^d^N B. van zitten: zij aan

zij met iemand, naast iemand. — orf/icmcrns

ook an/jxnarn\ S. op zijn zij liggen; en van

liggen: op de zij; voorts van zitten of staan:

met de zij tegen iets. — (H^cmcmcKnzcK^^

iemand op zijn zij leggen. — B. vormen voor

(HTjjcmcm en w/j am cm <*hi g (h^/i ontbreken,

am amnrjcui (Hi n\ zie cm^w

am am (ui (Wifi\ zie a£i*n-nw

am am (KYI n\ of cm^^iun^\ en ook wel mm

£>7rm»o^N SB. kraai, raaf {Skr. kdga, kraai

of raaf).

am am QSY)
f)\

I. de mot, het insekt van dien

naam. — 11. azicm(uicmasn/)\ en cmcucmasnz
s <-" s (lit

(Hi/l\ zie cm cut cm asnflw Verg . cmgcrmasnji^

am 2 am 2 ciSY)
ff

\ SB. smoorlijk verliefd op

iemand, verhofde of fas gehuwde echtgenoot;

geen oogenblik afkunnen uan een kindje;

ook: geen oogenblik van elkander afkun-

nen, van verliefden en van jonggehuwden.

crn am 0SY)fl\\ — xnememasn^s SB. een actie

of eisch instellen ter zake van iets; bij de
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regtbank een aanklagt indienen; ook een

verhaal, dat men afbrak om iets anders te

gaan vertellen, wetr opvatten.

Cim 2 am 2 (KH fj \ SB. bos pare.— tin cmdermis

pare bossen. — Verg. <ncmrn&h\ en zie ook

6-&U (hTMHl/JW
(a) ^<

am am onj) n\ SB. mis, mislukt; verkeerd,

onjuist; mislukken, verkeerd uitkomen.

OTj am Qfj am (TV) fj \\— ivn^cm^cmrui^ ook ^ca

^fw<rL^\ SB. of we?, en zoo volgens den

Reg . van Tjia?idjoer, S. &n ?l; fn,tu^\ B. bijten,

op of in iets bijteD ; de tanden zetten in

lets, voor: iets tusschen de tanden nemen—

xn <n cm on am tn ru (m/j \ mvdsv. (meer dan eenmaal,

en zoo ook voor knabbelen, knagen aan iets.)

am 2 am 2 (tU) fj \ I. SB. schroevedraaijer. —

11. (in net Buitenz. zva. cmru\ I. K.).

am am (U) [j\ SB. jn opschudding, gealar-

meerd, gejaagd.

<n am 01 am (U) n\ SB. nijptang. Verg. <w»

o

am 2 am 2 am fj \\ — ofm?rm?a^N SB. blaf-

fen, van een hond; iemand of iets aanblaffen.

xncmdcmdcman/js mvdsv. (bij /ie?7t.)

am am KM P \ SB. zorgeloos, slordig, onat-

tent, achteloos,ligtvaardig; ook oneerbiedig.

Qm Of? Cim Of? (EMS en <n cm tn cm (n xm \ zie <n cm <n ecu \\

am am \ SB. steel, stok waarbij men iets vast-

houdt; steel van een vrucht; steel, stengel

van een bloem of plant.

am (E7) 9 w — (cicrDxm^ SB. iemand verschrikt

maken, zooals door plotseling bv. milu^

te roepen, nadat men adder hem geslopen is;

ook een dier, bv. een paard, doen schrikken,

aDgstig maken, door geschreeuw of derq. —

ac\ am\i7Y)^7i 2 (m/js een dier wegjagen. — cm

a7ri^!hrn(mjic~(i5ii(3^A(Hj\ jaag dien hond weg.

am (m? \\ — ccicmtcnnKHifis (klemtoon op den

tweeden lettergreep) SB. iemand (met iets, zoo

als een waaijer) bewaaijen, frissche lucht

toewaaijen; vuur of kolen aanwaaijen, wind

of lucht toedrijven (met behulp van iets,

bv. met een hiJiid). — oWWnv een plat

woord voor: oor van een menscJi.— vSkuk&m

(ch nm (Liu 2 am cm if?? in «s?? ^ \ zegt men wel iemand,

die niet wil luisteren, aau het oor trekkende.

Verg. bij foiajiw

O /"
am (UK \\ — xncm^ns SB. flikkeren, flonkeren,

lichten; ook hoog opvlammen, van een

fakkel. — <hricm an/uns mvdsv.

Ofl am Ofj (IZYI W— cmoncmnn(cn\ ook <n cm <n cm
rj

.171?

\

SB. de halskwabbe, kossem van een r/md.
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am2((E71f>\ SB. te wijd, van de movwenvan

een baadje of van de pi/pen van een broek.

E
ff

. K.

CYY) \J^n (Ml ff\ xn am(K7Y) (ill i (mjl \ en fen am vrn
a^Jj

\

zie het volgende woord.

art} (j£2) (MA ^ ook crh{rmajiji\ klanknabootsend

redewoord voor in het water storten of sprin-

gen: plomp; voorts SB. plompen, storten,

zich storten, vallen in het water, in zee

enz. ook in een groot vuw\ en, bv. van een

insekt, ook in de of ander vloeistof, waar-

mee een tvadah is gevuld. — xamyrnqajittHi^

of (mcrn :5»m?«j|\ iemand of lets werpen in

het water, in een put enz. — nbnn-n(^rna^\

of tonamim^/js storten in het water, in een

put of waterleiding, enz. Waar de zin door

het voorgaande duidelijk is, xoorden de woor-

den <HtiKii7n\ in het water, icel eens weg-

gelaten

.

cm (jun arm n w — ™^??m mjj \ SB. hoop

,

partij vertrekkende of vertrokken, of tcel

onder weg zijnde menschen, ook dieren, zooals

bv. paarden, rundvee enz.

cm(jun am
fj\

onvertaalbaar redewoord voor

O
<rr> fazncm n \\ — ow^to^N SB

met de hand of met iets anders, bv. met

een wandelstok slaan, kloppen op iets of

tegen iets, bv. tegen den wand, om iemand

die slaapt in de kamer, naast die waarin

men zich bevindt, te doen ontwaken.— cm^n

<tft
is?? \ te gelijk, op hetzelfde tijdstip plaats

hebben, bv. van het beioerken der sawahs

ergens; voorts gelijk op, zonder dat er nit-

zonderingen gemaakt worden, h'jv. van het te

werk gesteld worden van een aantal personen.

cm ((IZnamiJVTll cm
fl\

zie am[^namifw

cm f(Un cm n W — orm^>?™ ?^\ SB. de men-

schen, bv. de dienstpligtigen ergens, met hun

alien doen werken of zetten aau iets, bv.

aan het in orde brengen van de wegen; iets,

bv. een weg, een waterleiding, enz. doen in

orde brengen door alle personen, die be-

schikbaar zijn. — ^f^^f^ keer o/maal

werkens met velen, divz. met xKU'Ei^Aamjjw

ZOO (M afn (irn cm *o^ \ an v) crn^n am^ip enz. met

betrekking tot het af zullen krijgen of het

klaar gekregen hebben van een arbeid.

cm (jwif crr^/) ^ — !^icni\(uricmp SB. leven ma-

ken, gedruisch maken, maar niet met de

stem, wi^™'*^ ™^ hetz.

^(3°£r klanknabootsend redewoord voor
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het r>iqpnomj\\ van menschen, groote dieren

en groote voorwerpen, bv. op den grond: met

een smak. — a^cm^am/js neersmakken op

den grond; met een plof neerkomen. —

a£tcrri
{

tanmiji\ storten, ploffen in iets, bv. in

een put, in een kuil of derg. (onbedoeld.) -—

cm crn cnj ^rn crryj \ iemand wakker roepen

,

iemand door hard roepen, bv. van ontwaak!

ontwaak! doen ontwaken.

-Q(!urjcmiimcm/i\\ — 11. in het Buiten-

zorgsche, zva. <c? cm an cm an <rnji\\ K. Zie ti Verb.

en Bijv" voor hi, 767.

am 2(am 2 am/fW— cmzcriizi^ruaiiji^zeerplat

woord voor huis, woning. Verg. <cn<&ifw

am am asn n w — cmcmxmasnji x vallen, op den

grond vallen, van iets zooals bv. een jonge

nangkavrucht uit den boom.

am am 2 am a w — 0^17)2^^ SB. met

iets op de wijze zooals de waschman doet met

het goed dat hij bezig is te wasschen, d. w. z.

met een zwaai slaan ; iemand of iets in

dier voege slaan tegen den grond of tegen

iets aan, bv. tegen een boom.

cm am (Ml
ff

\ naam van een vischsoort; verg.

(Cji cc\ orn/jw (*^w anjjcm (CUMJ)^ Zeker hoilt. Kg.}

a

am amoj)

am am

am 2 am (Ml n\ zie ^q^cm/js hij -ncm/}\ en zie

00k (Wiam^w

h/1 ft \\ — tut z (&) cm am ctJifi \ zie bij cut ? <fji \\

am (Ml
f)

\ SB . regt toe, regt aan.— w cm

am ckji> zonder er aan toe en zonder er af

te doen, van verhalen of verteUen; 00k op

de hem van Jongs af eigen wijze, van

iemands ccykeji-Zi^

am am (Ml a \ SB. gaan, gezet worden, zooals

in de aevangenis.

Oam am am 1\ zeer plat woord voor am 2 cm w

05ii etui oji qj) (hn am un cm q \ onqeveer ons: een kale

am am o

rot zijn.

Om am /j\\ — a7icni\imcmjis SB. wijd of

geheel open staan, van een deur.— cncftitpi

cmzcKiji\ een deur wijd open zetten, wijd

open laten staan.

am am amn\ 1. zva. ^h^r^w— 11. zva.

O a
am amamam/}\\ In het Buitenzorgsche (ciam

a O a O O a
am cm a\ zva. (cicmae:cm/)\ en cm cm am cmn\ zva.

O a O aD D O -D^ TT DODO QT>
cm cm i^cm/jw Kg. A. — cm am am rmenys' on.

bezigt men voor het stappen of loopen van

iemand, dien men bv. 's nachts om of naast

het kuis /wort loopen.

am am am aw — oAnra-imN SB. op



n
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iets zooals een matras of derg. slaan of

Vl^™^ O O G) O 7 a O
kloppeil. ™^^?^ ?™ ? ^/£// N 00k ^crn

r?} rm ¥& °i * °^ * *™ <*^ slaan , kloppen op ee»

dergelijk voortverp.

crn (un am fj \ SB. klokken, van een vuil ei,

ook van de ten eenenmale gesmolten of veel

waterdeelen houdende boter in een vaatje.

cm 2 mm 2 am n\ zva. ™ipcmji^ n. (Go-

blo/c, immers goblog? stupid, dull, ivanting

sense. Rg.)

an —- OS(&2 /} \\ — orntii-Tjp Jav. schitteren, flik-

keren. cm mjn am xmn \ flikkeren, flonkeren,

6v. van een ster.

^ nCm (Un fj <mn\\ — McrnxTyicm^ in hetBui-

tenzorgsche zva . m ui (zi ~i cm/j w

cm (UY) fj2 am/J\ SB. wel voor plank. —

urn ru *m rmnzarnJl \ hoilten beschot. — (hi het

Buitenzorgsche cmxrnpcmjp ook amxrt]pcmfi\

voor: tot bewanding of omwanding ge-

bezigde paloepoeh. K.) Rg. heeft gobiog.

crn 2 (tm fj 2 cm (I \\ — xncm2x^2cm^ SB.naar

/iet schijnt slechts in mam 2 xmn 2cm(Kj)X7n\ planten

te dikwijls begieten, te veel water geven.

a 7 am i i-rj
/j

2 crn ^ m/} \ met iets, dat men onder

handen heeft, voortmaken; het met spoed

afmaken.

cm (UYi cm fj \ SB. een vorm van mazelen;

roodvonk. Verg. asr}(Ei3Krijj\\

a anCtn (Vffl Ctn /l \\ — SB. xncmxm cmc^/trm ajinsnji\

loopen, met de armen zwaaijende. —>•

a O y , a
crnKncrt

t
)\7ricm2(Ui(n(isii%\ hetz.— xn crn xm cm (un

crn/i^ iets heen en weer schommelen met

de hand, de (uj<nh2\ heen en weer schom-

melen, opdat die geraas make. St arnxm op^aSt

nrnji\ van *<n 2 (ui <vmji \ gezegd: zva. op buiten-

sporige wijze.

cm (VHf)
t
cm \ van {u\<n-n\ en van menschen zva.l°M

y

am (tm cm n \ SB. pvervallen worden door de

koorts. — (uicrnifncrnj^\ schrikken, opschrik-

ken, bv. van een onverwacht berigt, dat iemand

brengt. Verg. <xnnnnrnmcm^\ en ^i r^Mcmji\\

Voorts (irjcmviiamji^ een paard schoonmaken,

afwrijven met een doek, soms in tegen-

stelling met, soms na voorafgaand roskammen.

En (in het Buitenzorgsche : zitten te bibberen

van de koorts K.).

O o

,

amfcnamn^ — (incrniwicrnp SB. iemand of

iets slaan met iets, zooals een stok ofderg.—

te? cm am cm ctnji \ mvdsv. (bij herh.). — (ucmitm

amjl\ iets bv. een stok, waarmee men iemand

of iets slaat. — (ucmx7ncm^\ het heerschen
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van een sterfte onder de menschen of

onder een diersoort, zooals de buffets. Verg.

aji tui nut (uyi\K

cm (Vm 2 cm [I \ SB. L de stam van denpisang

fwapY — II. maar zoo niet in de Preanger,

ZVd, <narui(n<&i~Jis 00k ZVa. tLfn(iuj!im(Wj\ VOOr

1X7} on (XI 9 w

cm ozn cm nzn om ri\ — ^07^0™*^™^

°
enz. Zie (rnxmam^w

CTY1 (V7) Om/JW icicrnamannjfs zeer plat VOOr

<zji(ui\ en {poor wutMnzasm/i^ K.).

OTI OH! OTI KM Om /) W — on am on am on mi cm()\ SB.

het hoofd schudden.

cm (IM\ of asinxm^tch . een palmboomsoort .

Corypha gebanga.

cm 2 (EH \ SB. het inlandsche zwaard, de in-

landsche houwer.— (m?d)(w?(M\ eenlange

gobang, en die gedragen wordt ah een deqen,

d. w. z. langs Jiet been hangende. Verg.

cm\ 6^*crii\ B. rijkelijk, overvloedig, groote-

lijks; voorts, groot, aanzienlijk. — mG^a

G) O
cms ooh (hi6-zAcrh\ B, VOOr cxiamon de

menaks, de aanzienlijken. — 6^crhcm\

(tegenover <2ffm«sa\) in het groot, in het

groote; en 6^Acrri\ of 6^*<m(xi\ tegenover

QiEJtixis zva. in de eerste plaats; vooreerst.

(uG^KriiiHis de aanzienlijkste, de hoogste in

rang. — (xncrhici(xi/j\ zie xmtam\— nn arh crij

\

ooJc txKpcrh\ iemand loven, prijzen, vleijen

;

een kind in alles den zin geven. — Verg.

bij aj}amw — cm crhxm (htji iemand op een

hooger voetstuk plaatsen, dan past ; iemand

ophemelen. — caarriixiiznponixi^ zich zelf

enz . ixn (EJI aril (d (xi/j \ en (Q<Ejiarn\ ZVa. (hi)

a
(EjI (Xfl \\

om (hJI \ SB. het mengsel van metalen, waar-

van sommige asiiasnaym^tunthnji en bep. de

cniiijf vervaardigd worden (Skr. Maisa,

klokkemetaal. Prof. Kern. Jav. JVdbk.).

Verg. (Uirhcrnw ten (isri txii (ui \ zie bij can asri xii
/j
w

cm (hSI \\ — Knarhaji\ ook q£im\ SB. slepen over

den grond, den grond raken, van den bulk

van een viervoetig dier, bv. van een varken;

ook van den staart van een paard,

om(W)\ (Jav. een soort van groote krekel,

die zich in den grond ophoudt).— omn

SB. ondergraven, om te stelen; onder een

muur of yager van een Mis of derg. een

gat graven, om door dat gat binnen te

komen; en van een dier zooals een varken:

de tvortels van een boom ondergraven. —
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. aS
oji <rh oj)M \ het ondergraven. — Verg. o

cm(hj)\ en <xn <m \\

/"
» /

097 flk^J W — <&crhnji\ in het Buitenzorgsche

:

op zijn achterste voortkruipen, iw» eew

lamme, ook van een kind, dat nog niet kan

loopen. Eg. K.

cm (Kl 2\ — xncmMi\ SB. iemand, dien men

onder den voet heeft geJcregen, herhaaldelijk

voortschuiven en weer terug trekken; voorts

gadoeng, door heenstrijking over een werk-

tuig van bamboe, dat zoo gemaakt is,

dat het op een zeker punt als schaaf

werkt, in dunne plakjes snijden.

a* as
cm (Ml \ SB. veranderen, wijzigen, bv. zijn

gedragslijn of gezindheid. — ojiotT^A^n

B. [sprekende van zicli zelf mag men Jiet niet

bezigen) van iets zich ontdoen door verkoop.

cm (M W)/} \ SB. oneven, van een getal. Verg.

a
cmanrun^

<rn2(n<*J}\ I. SB. metalen bel, rond van

vorm en gevuld met glas, ijzer of steen-

tjes, zoo dat ze, geschud wordende, geluid

geeft. Verg. irjainqnrnw — II. naam van een

(3-ZA,(Ul2(blJ1J)\\

crO crn\ — t&criicnis SB. iemand of iets niet

met rust laten, plagen, storen, kwellen;

ook aan iets raken (er niet afblijven).— Verg.

oji a/n t tut t (inn nan \\

01 crn<n <rn\ SB. belletje. — o^^Mi

037 n iets met belletjes behangen; een dier,

bv. een hat, een belletje of belletjes aan-

doen.— Verg. (W2nrLizasr)zcKJiji\ amM\ en or»*

cm cm tf-^\\ <^n(vjj,arhcmeL\ benaming van een

soort kadoe. Rg. K.

<n cm 0/1 cm oi (Lm (HH
fj

\ zeJcere riviervisch.

crn crn nrj 0577 \ naam van een in het wild groei-

jende vrucht. (Clssus Arachnoidea, of the

family of Ampelidae. Rg.).

cm om cyi2\ SB. strot, gorgel; keelgat. —

Verg . asn iKng^mw ,

cm cm ^n (Cn (Kln\ een soort van marter.

cm cm (TUI 2 OCn n \\ — Ki [m (m,ruj»^\ zie cm

(ThlgihOIJjW

a„ a ocm cm cum cm ~n 2 (Kin \ zie cmnvKuji*

cm cm \ SB. rust hebben, met rust gelaten

worden, van grond of van een veld, nadat

het voor de eerste maal is bewerkt.— oon cm \

een veld eenige dagen met rust laten, al-

vorens het verder te bewerken; voorts S>criicm\

ook van het vleesch of visch roosteren: niet

heel digt bij het vuur of hoog boven het
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het vuur, zoodat het roosteren langzaam

geschiedt.

cm am \ naam van een in wateren groeijend gras.

C/YI Om 2 \ 2tffl. cm<n&J)\ of anjicui arm ojl\ Van een

bosch. — <vi2(ui2crh(rh2\ een woud, (primeval

forest. Eg.).

cm cm \ SB. benaming van een soort geruit of

gestreept goed, dat op Java wordt ingevoerd. —

tuizonorii cmcrii \ een SOOrtpoUng. G^wttsjjicrh \

een soort G^a#<Kn^\\

1^7? \ zva . <&? n IL maar volgens sommigen ver-

hiedt het spraakgebruik, dat Jder echter wei-

felt, dat men het voegt voor (uinjiajirLi^

crui z (en iru ?o \ en~*] nriMJi fn nr
> iw \n — Voor nsn

t

a q o .. o » 7 #

iun (hi (un chi/i\ fo) i>n (u) an \ en (Ui *~n (Ui *~n \ WOrat

het niet gevoegd. Bit voorvoegsel, oolc wel

eens «m\ en «^^ is het Mai. be of ber, en

men vindt het o.a. nog bij am m (ei ^lomji^

a S
xm am(hn\ urn urui (tvi \ enz.

azn 2 \ SB. och ! kijk! zie! ook: vs el, welnu, nou.

1SW \ zie <t7n6~b*gj\ bij (3^am^

(CH2\ zva. <cn*\\

(T) (tm P \ 1. SB. kijk! zie! ook: kijk eens aan.

Bv. ah men zegt: » en kijk eens aan, daar

vond hij" enz. Voorts: zich vertoonen, in 't

zigt komen \ ook zva. ^o7^(M^n ^im^o

(Qt<gi2\ enz. Wordt ^xm^\ gevolgd door een

werkwoord, waarmee zien wordt beteekend, om

te zamtn met dat werkwoord te beteekenen in

't gezigt krijgen, dan is het op zich zelf

onvertaalbaar.— rrjim%{hn(&i%\ nu zie ik dui-

delijk; nu is het mij duidelijk of helder.—

II. zie (t>n onccm q\\

(V7) 9 <YUI \ voor am rhi vm \ in de sa'ir, bl. 27,

ckt) asn irnjjib d nri act ahzonnTi nn $^* rrxnMi% \\

(EY) 2 P (El \ wel eens voor amaunw

(UT) (§ ^&QU) n \ SB. gevoelloos van de koude;

ook gevoelloos, als dood, van een lichaams-

deel. zooals bv. de hand, daar men op gelegen

heeft, of wel het lichaamsdeel, dat men op de

een of ander wijze gevoelloos heeft gemaakt.

Verg . (kim (U2^/i(hn/j\ bij (M (Lit 2 (Eiq \\ — oj

ni6^i<ruji\ mvdsv . bv. van de vingers.

(EH 2 $ ~Z&2 (Ml fj \ in het Buitenzorgsc/ie zva.

6^g(EAttnjyi6Syidki2trLi/i\ en ook zva. xm&Jit^

vochtig, van den grond, als die bedauwd is

of na stofregen. K. — xTrtcutiG^aJiji^ of

xmnnu26QgDJ)ji\ opgezet, Iv. van een pas
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bevallen vrouw, omdat de kraamzuivering niet

naar behooren was.

(tm (§ ~&k2 (Wlfj \ SB. een boos gezigt zetten,

kwaad kijken, zuur kijken. Verg . ^-rj

^^ <*7 ^ — ozitcnG^Ai <*n naji \ tegen iemand een

kwaad of zuur gezigt zetten.

(CTj OTTI 9 \\

—

(a tunw^ $B. van liet water:

aanhoudend opwellen of weer opwellen

in een put, zoodat men dien niet leeg kan

scheppen; ook aanhoudend binnendringen,

zooals door de nadtn, in een boot. •— Voorts S.

<mcrha^,ay.myi\ B. (van een aanzienlijke) aan

een stuk door, van praten.

(tm (Cp \ /. SB. bouw, naam van een vlakte-

maat, 500 Rijnlandsche roeden. — II. SB.

reuk, lucht, stank; stinkend, stinken.

Verg . «.?n oajj, (kh/j w

s /• n '

.(UH (toy \\ — xni7n(U)(Hn2(Hy
f

\' SB. iets voegen of

doen bij iets anders, zoodat Jiet er onder of

door keen is of wel er niet van afgezonderd

is.— aj)(i7n(U)\ vermengd met iets; met iets

er onder, er door been of er bij
;
gepaard

met iets, 6v. van regen gepaard met wind. —

Verg. ikji m -ji.w

^n^fama\ S. -rigjirf^N B. hoofdhaar.

(EM £-*\ of vic-.\ SB. maar, slechts, alleen-

lijk; dan maar; ook wel eens: steeds, steeds

maar, Niet zelden ook is Kme-.\ of o<^\

slechts een stopwoord. — dS^^^x soma:

ja, het is waar; ja, ik geef toe.

W^V?nj\ Ar. <Jo£ huis. — vm^asn™

iffioyi^
4r. ,jA>jJi^3\^J«LO Jeruzalem.

(mi aj) \ SB. betovergrootvader, betovergroot-

moeder; achterachterkleinkind

.

(tm OJ) (KYJ
fj

\ in het Buitenzorgsche: ringbaard

en knevel. — <ct>^»o?_S,£/?^<i/i^ n ringbaard.

K. In de Preanger: am wo™ in a . S. behaard

met haar bedekt, van de schaamdeelen.

(im2(U}(nj)fj\ SB. aarsdarm.— *mtp<ruJk

(lm arm (u 2 (EJt/i\ een zeer platte uitdrukking

.

on n cv
(vm z (& aw ^a.(lvi im 2 tut 2 (EJijfs g_±*rn (un (fri z (Ut <w> (lui \

zegt men soms, willende hem die iets vertelt

te kennen te geven dat men hem niet gelooft.

(Cn (tm \ SB. weerspannig, weerspannig zijn;

het hoofd niet willen buigen; zich niet

willen onderwerpen of overgeven.

(Uncurl \ SB. de schacht van een lans. A'.

Zie ook (*ji2(U)2\\

azn (n(Lm\ SB. gedeeltelijk uitgestort, ge-

stort ; en van terrein ook van het erf, waarop

een huis of derg. zich bevindt: afloopen, bv.
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naar het zuiden, zoodat dien leant uit het

regenwater wegstroomt. — Kncnvfaynoitigim^\

iets storten, plengen. — xm^mn^rnxms al

te veel, meer dan noodig, met te ver

gaan, van ojnn ,r

ri»aiji\ of o^&m iemand de les

lezende of kapittelend. — arCi^M^ixmvfmnaJi

fn-nornjj\ zie bij irdoJiw

aznttm (Kl fj\ SB. het benoodigde voor lets,

van daar ook materialen voor een Mis of der-

gelijke; voorts gereedschappen, instrumen-

ten voor iets benoodigd; enz. — (mxTniun^tyn^

ook wel (EKtm (pi(hnji\ iemand iets meegeven,

bijv. aan hem, die op reis gaat, het noodige

reisgeld; ook iemand voorzien van het noo-

dige, bv. den gehuurden werkman van voedsel

en van de noodige gereedschappen; voorts

iemand iets (of het noodige) meegeven bij

trouwen; en iemand een of meerpersonen, zoo-

als bedienden of soldaten, tot assistentie

meegeven of tot zijn dienst verstrekken.

(mi7rt(un^i2(Ni
/
j\ ook ivel (Eji(un(K}2Mii\ iets mee-

geven aan iemand, bv. om weg- of over te

brengen of wel het noodige voor zijn reis.

Enz.— (tit A-m un (htji \ of <ui *™ xjri px °£Jl
N hetgeen

wordt meegegeven aan iemand of gesteld

tot zijn beschikking.

dm 2 CUYt (Hun \ SB, open, met een gat er

in, van een lichaamsdeel, en wel in dier voege

dat een grooter ofkleiner stuk van het vleesch

ontbreekt, bv. doordien het er werd uitgebeten

door een hond.

(im (UY)(MfJ\ zva. m-ti\ II.

(UT) (isn 2 onJ) \ SB. eertijds, voorheen.— A™

Arw\ van ouds af; van den beginneaan.

(tm (UYj arui \ SB. ongezeggelijk, stijfhoofdig,

eigenzinnig.

(Cn (U7) (UUI\ SB. kaaiman, krokodil (Kw.

(Uj(L7iiti'}\\ Jav. TTdbk.).

(im (UYI (EJ) fj \ zie (C^isnj\w

OZT) CUT) 2 (&) iJW— <m rm imz (ZJtJi \ ook m vr? % suy \

en ™ *->n (un ? & noji \ ook (e. 1 (Cm ip mtji \ SB. rauwe

rijst, ongekookte enoten en derg. eten. Maar

gemeenlijk <m .m xTn ? z^/j \ of * » un 2 (E
^J{

N a^

men vraagt, bv. ^(um^ij)(Ki^k(tw^ En dan

ook in het antwoord^bv. e^^^giu^—

uTiKn^nfCngfEHHi^ of <fji"nx)m ^nhn/js mvdsv.

(van meer dan een persoon).

(Ul) 2 (UY) 2 \ S. a$<™*rn/i\ B. hals, nek; kraag

^an een baadje of jas. — <m.ruibvifintiLfti^

iemand den strop om den hals doen.

nm(UYI2\ SB. met (tntxih er wel achter tot

versterking, best mogelijk; misschien wel.
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IXfht .vmuhd\ best mogelijk

maar even goed mogelijk. Verg. ct^ow

OZri2(Lm2\ SB. liegen; leugen, leugens; en

niet getrouw teruggeven, van een spiegel.—

(mum %,dJh 2 \ een leugen of leugens opdis-

schen, een onwaarheid of onwaarheden

yertellen. xnxmt(uhgxniHT^\ iemand belie-

gen.— (H7)arm(uh2!U}(mj\ iemands gelieg, lie-

gen, leugens.— ip ^u x7m x/h ? \ leugentaal,

leugens, onwaarheden.— nK-nxTmmhgs leu-

(£7)01 (HI \ SB. nu, dat; omdat.

a
(IW (Hi \ SB. verborgen, verstopt, verscholen;

niet in het oog loopen, uit het gezigt

Zljn. Verg . (K,ito\\ err) mi (un
j

!hn\ en i°(hQ

o a a a a /~
•r,nim\ zva. WM(k|M^ amam<masnjfn,7rn\

naam van een tijdperk van den pare groei.

00 (tni OTI (HI w — n^xmv^vmrr^^n\ daarnevens vrm

xhi2(ui?^\ zva. vnvrmcrm^ beminde. Maar

in sommige streken <nx7n(nxm(nxa\ voor het

meisje of de vrouw en im ? i:n % <u 2 % \ voor den

jongeling of man. c^?(^irix-Y)virHixrn2(tJi2^!trrl2

tin/I \ verzeid of verloofd aan
(
$2 ) iemand.

(E71(H)9\SB. zaaipare, zaailing, zaailingen.

Verhonden met den naam van liet gewas of

de plant, ook voor zaad, zaaiplant van een

gewas of plant, zooals bv. tabak, katjang^

enz. (vix7n(yn^iuniHTji\ kweekbedding.

(tffl OTI (H) \ en gew. irn tunnym \ het mannetje van

de (*-n(wi$\\ Zijn geluid wordt beschouwd als

de voorbode van de komst van dieven.

KM 2 (HI 2 P \ naam van een soort »/w.£?\\

O^ )

(EY) (HI \ zva. mi 2 iti

g

oj)^ en vm2<rh)%\ bv. van

een klappervrucht, die uit den boom op den

grond viel.

a »
(tnri (hp 07 \ S. nmam(uiaj)ji\ B, scheenbeen.

a «
(izn (Hi OJ) 2 \ /. naam van een zoetwatervisch

.

f)CM s

II. SB. opgezet, opgezwollen, van den buik,

bv. tengevolge van eten; maar volg. K.: een

opgewollen buik hebben van het eten, en

van een kind: een rijstbuik hebben. Verg.

xm 2 rt xsn (hrn (kh/j w™T
Q

(EH (HI (HH fj W — X7nv:n!hn(hni/f\ zva. crngwit

(ici2<rn/i\\

(im 01 &p (1ST) fj \ zekere kleine kikvorsch

.

(Vm (hpasn/i\ SB. buil, huidopzetting- met

een buil zijn, bv. van het hoofd als men

dat stiet.

a
(t^j (hCl 9Ji fj \ (Holl. boontjes) of MitKixriwM^

een speciaal soort van katjang.

(V7) (H) a/Ul [j \ SB. naam van een spel, dat veel

overeenkomst heeft met iKwxmw
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ten (HI CTUI (ten fj \ SB. met de oogen wijd

open; en van een oog of de oogen: wijd

open.— ami™p.r8i<Kntmji\ uitpuilen, uit het

hoofd puilen, uitpuilende, van de oogen van

iemand die woedend kwaad is, van een zieke

enz . c^i(i^9i^asnma7n^p(ruiin^/i\ Zie UIJ

(V7) (HI \ L <a(cnah\ zie (cia^dJKrLi/jw — II. a^^
SB. verongelukken, wegraken, niet groot,

worden, sterven, van jong pluim- en ander

vee; ooJc van iemands kinderen: sterven, niet

groot worden.— rm ab cm ^ mi tLA
z

\ moeijelijk-

heden ; een of ander voorval van onaange-

namen aard.— (rvKzi ot^^m™™ frj7<L»^»™<t^\

zva. als er iets mogt gebeuren (van on-

aangenamen aard.). — (wiamnbs in ^ ^u^m

tenzorgsche zva. (Si <un <*n mi ap\\ Bv.: mQ-zam

(eji ^ (Kin.n ah a.J) (in i <vi z xm <v>ri\\ K.)

KM (HI V— (ci(uri(Hi\ SB. een dier, zooals een

paard met zijn tweeen lei den, in dier voege

dat het paard in het midden loopt, en wel

aan twee touwen, vastgemaalct aan de

uiteinden van het gebit ; een losgebroJcen

paard met zijn tweeen vangen of trachten

te vangen met behulp van een touw,

dat men het dier om den hah slingert

;

iemand met de armen uitgestrekt, vast-

binden.

(Ml (Hl\ S. (gi(ui(M/js B. regt, juist, waar, naar

waarheid; goed, behoorlij k, billijk; het regt;

r~\(~y

gelijk, gelijk hebben.— am an an \ S. a^.(uoj\

B. billijkerwijs, eigenlijk, regtens; behoo-

reiK — £?£TN SB. teregt komen, te land

komen op of in iets; loopen regt aan op

lets of iemand; wijzen met den vinger regt

op iemand of iets. — <zji annum/is SB. toeval-

ligerwijs raken of treffen; 00k treffen op

bv. maandag; zamentreffen met iets; en van

een boek: toevallig handelen over of geschre-

ven zijn in een zehere taal; voorts zva.

(UTKcnaXnKtnis het trof juist.— <Kn<r:n(Kinianj\

S. Mitnicuiaji^M/}^ B. het trof juist, toe-

vallig, dat treft goed; van pas, juist ter

snede; naar behooren, billijk, regtvaardig;

oppassend, zich goed gedragende; zooals

die (dat, het) behoort te zijn. — Qm^u

*on\ S. (a (iTi (ui£i 2 an /j\ B. een kanon, geweer

of pistool rigten op iemand of iets; ids,

zooals een schip , aansturen op iets; ee.i

djampe rigten, dirigeeren naar iemand; water

leiden in iets, zooals een vijver ; en zva.

o D O -r O OfTK on ^pf
xn(L^2(i^2^^nioniJ\ I. — (cirnarnan \ oJJ. W^
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een geweer, pijl enz. mikken op iemand of lets.

!unx7h(Hi'-t)(Hijj\ S. xn.(unKi^A(HT/j\ B. regterlijke

uitspraak, beslissing, afdoening. — ny^iM

(Knf)fHi(i^S,iQ(iQQ^-nim,p de regtsprekende

ambtenaar. — ajiiitnKian\ S. Mxn.(UM\ B.

in waarheid, in opregtheid. — hnxiMivn

CY
!M(Hi(i7r)£-~\ S. wn £.1 (Hi tvn oji (Knimc-^\ B . met

op een bepaald doel aan; zoo maar, zon-

der op een, bv. van de hoop bij elkaar

staande herten, bepaald te mikken, schieten.

(im 2 (HI 2 \ SB. van pare, Jcatjang, enz. gevuld,

goed gevuld ; en van een kawoeng : het

tegenovergestelde van a-niuw — ajn^i^^ng

m?mn van hatjang: met alle boontjes even

O CY
mooi . — arm<n'-ha ;rn2<Hiia-n\ het tegenover-

O CY
gestelde. — xrm&m(q<unir<i\ benammg van

een tijdperk van den paregroei, en wet als

de Jcorrel zich gevo rmd heeft, maar de be-

bleeding nog groen is.

(irn (HI (ten oji n \ SB. knap, zijn zaken goed

kennen. Verg . hjim \ en * *> ah «» isnjf*

azr)(Hl\\ — oiTw m\ SB. een handje helpen

;

behulpzaam zijn, meehelpen aan of in

lets. — xiirnwiJiiH^^ hetz. — Milhu,wom

U)(M^l{KflM/j\ ZVa, <K.1(UI<LVl(3-& (111 IhCl !E-1 ITU (U OJI

(en 2 (H)\ SB. met de oogen open; de oogen

open doen, hebben of houdcn. — i7r>(U2(Hi\

mvdsv. (van meer dan een pers.) (& irn gm *?n t itn/j \

de oogen openen, open doen, ook in Jig. zin,bv.

met betrekking tot het Jeiezen van een vrouw.

(Vn (HI \ SB. doodloopend, van een weg; niet

doorloopen, van een gat of holte. — ^M

*\jUKn\ den bijl er bij moeten neerleggen;

aan den grond zitten. Als een trouwens

geheel overbodig aanvulsel, worden achter

izniKiru(K7)\ ivel eens gevoegd de woorden:

(LM (Hit Hllfj <TL 1 TL7 (Htl 2 (HUI \\

(UT) (H? (1ST) /) \ naam van een boom (Ficus gla-

bella. Rg.). Be bladen worden bij wijze van

lalab gegeten.

(HI ((UT) (HI (HI (I \ elgenn. Bantam.

(im (HI (HI fl\ J . SB. bet touw boven aan een

run i nn (Li /j w Verg . okx&*o w ^ \ en ^n *<n ?
n II

.

II. xnrmmao^\ zie (cniviw

(mi (Y) (HI (HI f) \ SB. buikband, van goud, zilver

ofpassement, voor een vrouw. Verg. ajiamMi^w

(Tf KM (HI (HI
1J

\ zie «pmo w

(171) (HI (HI \ naam van een boom. Visenia umbel-

lata. Rg.

(VCH (HI \ en gew. x-mxmtm\ SB. de in den regel

droogliggende, maar bij hoogwater onder-
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loopende, met steenen of kiezel bedekte

en zich hetzij aan een kant, hetzij regts

en links van het water, aan den binnen-

• kant van den oever van een rivier uitstrek-

kende zoom. — Verg. cj^t^x <mamcru\en

(VI) (HI \\ — <ct<cti<m\ of &->im\ zva. (ZTrjiruizm

+ / o O S
l j

al
J2A^ en nimarmw — ajudmchn'-f} (mjj\ spelende

gooijen bv. met steenen. — ^rcn^-n^x

en <&>%$rn aoj \ zoomede KncMiimm'~n(hnji* en

(zivnm ^n (m/j \ mvdsv.

(Un 2 (HI 2 \ naam van een zoetwatervisch.

7azn(hCi\\ — ojKnirntuis SB. tee:en elkaar

aan slaan, bv. van de poten van twee stoelen,

die tegelijk, door een persoon, uit de Jcamer

worden gebragt, ooh van tivee <^rnirfirhivf»ji\

(namelyk van de ^ ^n*o? ?^,rL7^(W)V die te

digt bij elkaar staan; enz.

a
(V7) (HI *>? 2 \ naam van een boom aan de zuidkusL

van welks vergiftige vruchten men lintings

maakt. K. (Volg. Hasskarl, Cerbera odallam.

Hmlt).

(V7) (Hi (Ul (Ml f] \ Roll. SB. waterpas.- m™^

(uiM^\ waterpassen.— (cmrtKKKUM^tha^ iets

Waterpassen. — aji
<yi(Lrmasn(m(ut(KJ)^\ of <i/m

(mt<ffi(cii(Ki(uiMji\ waterpasinstrumenten.

s s / s
(EY) (HI Oft (VT) (HI 2 W — oji (wamon <n (criitm\ SB.

op het geval af, op goed geluk af, bv.

voortzeilen, voortloopen, enz.

O a
(HI

waard, van een gobang ; voorts buiten-

(V7} (Hi (KYl fj \ SB. krom, gebogen, van een

waarts zich omkrullend, van de oogharen,

buitenwaarts omgebogen, van hand of arm;

en schuin afgeslepen (bij het ^ncm^-na^^

van de tanden. Hetgeen mooi ?vordt geconden.—
O a
(cii (Hi (tm inri(K)(U)\ ZVa. nz* om zrithnaji \\

(bl™ ( CaJ ( Cd

(CD (HI (1ST) n \ SB. hard, nog hard, van allerlei

eetwaren, die na bereiding noq hard zijn,

terwijl ze nunnui\ zacht, moesten wezen; 00k

van een gezivel, d. w. z. dab het niet of nog

niet door wil breken ; enz.

(izn (HI (ISY1 [) \ SB. beiemmerd worden in den

groei, lang werk hebben om groot te wor-

den, van menschen, dieren en planten; van

de laatste bv. doordien ze gedurig toorden ver-

poot\ 00k niet goed gaar worden, niet

gaar willen worden, van iets, dat bv.&nrin

£27?^\ of(in(Mi«Hvrnji^ en dat men ieder oogen-

blik van het vuur verwijdert, bv. om te zien

of het nog niet goed is.

(Hi (&*)[) \ ook <m^&asnji\ SB. gezwollen,

van de oogen, zooals door schreijen.
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{C
llash

aSY)
H^ SB

* staart, ook van een ploeg,

ploegstaart; voorts dat gedeelte van een

mes of derg. wapen, dat in het handvat

wordt gestoken; en de stok, de nabootsing

van den staart van een slang, achter op

de bedekking van een padati. Zie ook

(hncm(m(3-diCKyi\ bij anamw

(EH 2 (HI 2 OSY) n \ maar zoo slechts in het Bui-

tenzorgsche, zva. ("nfipw Voorts : SB. een in

of van den vuurhaard overgebleven stomp

brandhout. Men meent dat de vrouw, die

gaat zitten op zoo'n tcmtmasn/i\ wordt £12 a

a^/jip(Kjt(tig(hnji\ d. iv. z. dat zij, als ze wordt

beslapen, ook zeker zwanger wordt. Voorts

dat de man, die op zoo
9

n xm 2 on 2 asnns gaat

zitten, wordt ^^.ist^^A^^n d. w. z. dat

als hij een vrouw beslaapt, ze ook zeker zwan-

ger wordt.— irmxrm(hmo5n/j\ een in lang gras

of in bladen ingepakten visch ; ook tvel eens

vergelijkender- en spottenderioijs voor iemand,

die zoo gebonden is, dat hij zijn beenen niet kan

buigen, en zoo lijkt op eengrootpak.— xnnmg

<07?
£7

?rt^ N een vis°h ™ lan9 9ras of bladen

pakken; en van iemand een (iTmajmihrnisryis

maken, d w. z. hem zoo binden of zoo in iets

wikkelen, dat hij lijkt op een «;n ? im

?

nn 2 asnjiw

Q
(vm (Hl(Uifj\ SB. een rijstmaat vanklapper-

dop, inhoudende een half kati. K. Mij

van elders onbekend. — Verg. (un-nun/is en

\

(3^*(Hl(H7)/t\\

(tm (HI (hJi fj \ SB. van een pager ; met een

gat er in gestooten, bv. door een bujfel.

c7,rn^j^N in een pager een gat stooten,

van een buffel, een rund e?iz.

nri (vm on (Hi (*Jin\ zva. t^^^tl^ duidelijk,

bv. van het iets vertellen. Ook (het tegenover-

gestelde van (^Jtrnutrvt/jw Rg. K.).

(tm 2(H)2(*Jlfl\ SB. de houten schee van een

kris, tot aan de <rmcrmihd\\ Verg. (tjinirun

o
en cm (K12 M~n/i \\

(a) Ul

o(UT) (HI QU) ft \ zie (s-kcrnrvtj^w Voorts am im irua\

en dan ook tvel o:L7?Mn^\ SB. rijtuigkus-

sen, of ander derg. kussen, bv. van een

bank ; eindelijk nog dm zm m truj^ \ dat gedeelte

van een ploeg, waaraan het ijzer beves-

tigd is.

in een hoofddoek, zakdoek, baadje of derg.

inwikkelen, pakken, knoopen enz. zoodat

het een pak of pakje wordt.— ^w^o^^y

pak of pakje, waarvan het hulsel is een

doek, bv. een hoofd of zakdoek, een baadje
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of derg. Verg . ^y"^* — """^j^"™^

oo& gewikkeld in of omwikkeld met

een net, bv. van het dier , dat daarmee

icerd gevangen.

rn (UT) (H12 (TVI/J \ SB. bultje, puistje, zwel-

ling, tengevolge van een mierebeet of derg

.

—

*77}<r)ni(hm<rLii)\ mvdsv. ook volzitten met zalke

bultjes of puistjes.

OZY) (K) \\ — kvi-vSImzim^ SB. lets (regts of

links uit) van zich afwerpen, wegwerpen,

ook tegen iets aan, Up. een glas tegen den muur.

Verg. <o^,r3?^9?*n,p — (In het Buiten-

zorgsche, ajir,nSi\ ZVa. (b?ia.7)Mi7masnji\\ Bg. K.).

am (T) OhCi \ SB. wilde stier. — Het wijfje noemt

men oJtSi^Li&n of Jcortweg m<S\\

am(Ml\ Kw. SB. ordeteeken, ridderorde.

am ah \ SB. verminkt, geheel of gedeeltelijk

er af, van een lichaamsdeel, bv. van een winger,

een been enz. Voorts van den staart van een

dier, zooals een paard, Jwnd of aap, zoomede

van vinnen: afgehakt. — xnxrn^xn^n^ den

staart van een die?\ van een visch ook de

vinnen, geheel of gedeeltelijk wegnemen,

van een paard door afknipping, en van andere

dieren, zooals bijv. een hond, aap enz. door

af/capping of afhakkmg. — ta e-rrn^M to

ri<vmrnnjiMr)ji\ mijn arm moge tot den oksel

toe afvallen, een zelfvervloeking

.

en am (HI \ SB. ster, sterren. — ny i-m »bas° <zp

de morgeoster. — ^™££^^^? x °f wel

V™^'Ttl™'1" ook (v*m £i
K7
tWi%c

ayi*

Rg.) staartster.

am 2 VI (Ml \ SB. komkommer. Men onder-

f asi^

Scheldt verscheiden soorten.

am(Hl\ I. SB. goed, geld, goederen, geld

en goed; kapitaal, middelen (Skr. bhdnda,

kapitaal). a-micn^^tHi^ goederen, geld,

have en goed, bezittingen. — '(Sn-m^is met

zijn hart hangen aan geld en goed en er

steeds op uit zijn dat te verkrijgen ofhet-

geen men heeft te vermeerderen; tenzij men

er voordeel bij heeft, niet kunnen scheiden

van iets dat het zijne is. — dixm^s iets

voor zich nemen, zich toeeigenen; iets, dat

het elgendom van een ander is, onder zich

hebben.

—

II. xn.imim\ SB. iemand de han-

den op den rug binden. — xnxmm^s

mvdsv. --(Skr. bandha, binding, band.)

am(hn\ zie «.%<fn^ en Q^S^rn/jw Bet is ook B-

am

o
VOOr amzi amJlw

7 (HI \ SB. bekken, zooals wordt gebruikt

a
bij het rondklinken van iets, ook als muzieh-
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instrument. Zie (vkhiw — <KiKni<noa<tfnt<Hi/i\O ((a) Uf

lets bij bekkenslag bekendmaken

.

(Uf} (HI 2 \ SB. benaming van de wijze van dra-

gen van den hoofddoek a Is men zooals wij

zouden zeggen tgekleed^ is. De doek zit strak

om het hoofd, twee uiteinden zijn in den nek

netjes in een knoop vereenigd, terioijl een of

beide tippen der zadm gevoegde punten van den

doek zlcli vertoonen boven aan het voorhoofd.

& kti an 2 \ zich den hoofddoek zoo omdoen;
CaJ

ook: met den hoofddoek zoo om.— <mx$pm

cu)(Hyi^ een under den hoofddoek zoo omdoen;

om iemands hoofd den hoofddoek zoo doen.

(Vm (n (hnnri\ SB. vlag {Port, bandeira).—

flij'i (i/n ini rn!hnni\ vlaggemast

.

KM 0/1 (,(H1 (KYI n \ zekere gekruide drank, die op

de straten icordt verkocht.

nzn 2 (HI 2 °>9 2 (UU) 2 (W/l \ gemeenlijk slechts

scheldenderwijze , maar in sommige streken

slechts een niet
. hoffelijk woord: zva. wri

*^^3/ x °°fc familie
?
maagschap.

—

iKum*

(ha i T7 2 (tut 2 asn (ha/I \ zva. m **>' "~n mt] (HVJ n ook; de

heele familie van iemand, van den stam-

vader af tot den jongsten afstammeling

toe. Verg. ^yTio^w

â O L(H1 \ SB. slin^er, om mee te werpen. —
CJ

azi(cn(<H)(hh)2(hnji\ iets zooals een steen met een

slinger werpen naar iemand of iets.

(UTi (H12(nJl/j\ SB. varken, zwijn. — Verg.

(U

am rm \ en <i™ on i n\

ZYJ (Hi arm n \\ — <atcndnruji\ SB. een knoop

hebben, met een knoop zijn (aan een der

uiteinden), van een door een naald gestoken

draad. — xnxmafia-utami\ een door de naald
vC\J <HV w

gestoken draad voorzien van een knoop (aan

een der uiteinden)

.

(EY) 2 (HI 2 (YU)f)\ naam van een voaelsoort. be-

hoorende tot de zoogenaamde rijstvogeltjes. —

Verg . oji ith Oii^/j \ en am ;l/ thn (Kryi \\

(Un(Hi\ (Volgens Jav . TVdbk . n-mcnhs Kw. en

CJ Cd

zva. (numnw Ook banding, Mai. weder-

gade.)— xni7nao\ SB. digt bij (ook wel

met den zin van te digt bij) zich bevinden

of zijn, bij iemand of iets, bv. van iemand

bij een a?ider, van opgestapeld hout bij opge-

stapelde bamboe; enz. — <mxm Siiaan^ maar

gew. az)a.;iipixn<mji\ bij het asna^TkOJi^\ den

lezer volgen en zoo noodig verbeteren

;

zoo ook bij collationneeren, hem die opleest,

Volgen. —- xnccn ^fiahi 2 aaji\ zva . xntuiiEn^m

onjjw — (imtMiintcHi^ wedergade

.

(IZY) (HI \ (zva . (uninnnrtii-i ihar^ w Rg. K.) en naam
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van een regentschap, van een daartoe behoo-

rend distrikt, zoomede van de in dat distrikt

gelegen hoofdplaats van de Preanger Regent-

schappen: Bandoeng, Bandong.

—

azixmah

(cnmjf\ wel, maar verkeerdelijk, voor an tenm

cci(Kiji\ zie bij (vrnthaw— (a?n(Hi(ci(HTj)\ zva. (M

(Miihrnrvtw Req. Tj.).
Mien J J

'

aznohw — <ct«£?^-. ook £?^T SB. water op-

dammen. Verg. o/xoukw^w — a^mKnonjis

het opgedamde water, en van daar ook

kleine sitoe. — (In het Buitenzorgsche a7t)
^\

xntma\ en de dam, waarvoor in de Preanger

asn(EJi<KVKmn\ en het ODeredamde water.

—

CO (K\j Ui * °

K. )
. — Verg . ten (en an (hayt \ zoomede c-. <&i -J» \

am<»L??\ (KTi(njiq\ (hj)(isrj\ chu 9 £1 2 <in cmj \ en -n

(EJ1-JI2 (htji w

O CT> Q . . , .. . tt
(KM (HI \ zva. (vi -h\ zie bij -<cn-m\ verg. oyvm

LnJ

OX) (HI \\ — ini(im(K)\ SB. op iets. bv. een vuur

dat men wil uitdooven, ook op iemandr bv. een

langslaper, om hem te doen ontwaken, een

stroom of gulpwater gieten.

AST? 2 (HI 2 \ SB. pakje, gewoonlijk van 10 koek-

jes, kawoengsuiker.— ajixmgam\ een zoo'n

pakje. Verg. bij kyuoxis II.

(EY) (Kl (UU) <Ytl \ of ^rh^icniKKWicm^ SB. ZOO

noemt men in tegenstelling met de \^ui(cn&\

hem die zich in een dorp van elders komt

vestigen of heeft gevestigd.

(UT) (Ml fj \ Jav. water. — (Sjmnpyj\ en gew.

(&(i:ii(hqj)2\ S. (KTidiK-mthJigihrnjis B. zich de

handen of voeten wasschen; ook de vin-

gers natmaken, voor het eten, opdat de

rtfst er niet aan zal blijven kleven, of na

het eten, tot reiniging.— Knx7ntHin\ vechthanen,

als ze aan het vechten zijn, van tijd tot tijd, en

evenzoo na ajloop van het gevecht, met water

waarmee men den mond vulde, met kracht

bespuwen of bespuiten; ook ze onder het

gevecht van tijd tot tijd hals en kop met

water natmaken. — Verg. TJi^n^^n.Mj\\ en

aj\ (V) 9^1 q \\

(UT) (HIf) 2 \\ — £nxmMwi\ zie het voorgaande

lOOOrd. — (UiniMim (cr? (hnj) 2 „ zie wn 2 (un 2 (ten (Hifl s\

i*z>b crl (Hb^ (

(tm 2 (MJ Jf
2 \ SB. fijngestampte of gebroken

rijstkorrel, fijngestooten rijstkorrels.

(tm (MJJ1 &m/j \ SB. uit het water komen of

stijgen; stappen aan wal, bijv. uit een boot.

Verg . im (hi asnn w

(Un (Hl/J2(nj} n\ SB. gekheid maken, met

woorden. Verg. iMwon — mamMyid<nJi(tnji*

met iemand gekheid maken, iemand eens
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willen beetnemen (met woorden), den spot

drijven met iemand. Verg. 97taynt(U2^cm/i\\

Q O
nzn (HI tun (Hi \ Kw. SB. buitengemeen, ge-

weldig, uiterst, in de hoogste mate,

hevig. — ihw (im <hi xm mi asti t ten \ ook net al te

erg maken met iemand. (Skr. bhinna, ge-

broken; verg. Mai. bahina of bina, gewel-

dig. enz. Cohen Stuart. Jav. Wdbk.).

(Ml 2 (HI \ S. <rfiHT)(ci\ B. kunnen, mogen; het

kan, het mag; geraakt, gesnapt, gepakt,

gevangen; gemaakt, vervaardigd, gebouwd;

verkregen, gekregen, bemagtigd; ook helpen,

geven, i. d. z. waarin wij helpen ofgeven bezi-

gen, als we bv. zeggen „het helpt niets datje er

om huilt, er schietje niets anders over als" enz.—

Voorts Knm(th\ SB. hulpwoord om in een zin

te wrmen een verleden deelwoord. — (Ejwhi\

S. ^(Hh^is B. krijgen, verkrijgen, bekomen,

mogen, geoorloofd zijn, permissie krijgen

;

het winnen, met betrekking tot spelen, procede-

ren, enz. Voorts: blijven, overblijven geduren-

de een zeheren tijd ergens; den duur verkrijgen

van bv. een maand; een zeker tijdsverloop, bv. zes

maanden, lang. Verder: raken in bv.gevaar.—

Qi(Hi!u-h(Hi\ de overwinning behalen, het

winnen. — (tizahMw^s een fout begaan,

begaan hebben.- <un<fni£lt(Hi(vn<Hit\ het moet

volstrekt, het is absoluut noodig.— Tot een

meerdere sprekende is de uitdrukking minder

gepast, van daar geen B. — ^jiiiHKiititaoj^s

SB. tot echtgenoot iemand krijgen; ook

iemand ofiets vermeesteren, magtig worden,

bemagtigen, voor zich zelf of voor een

ander. — ^^??^»y*<K7^\ SB. iemand iets

doen verkrijgen of magtig worden .
—

tuntx7m(Hixn(HT^\ S. trf(Hnxn\ B. hetgeen

iemand, die terugkeerde van elders, van daar

meebragt; voorts SB. opbrengst, oogst,

bllit.- <ini2Kngnrn(cr*2X?nd(H)vn (htjj \ zonder goed

gevolg, ZOnder SUCCeS. — ajK^ntxmiiHixnaHi

(uamrnut\ ook (^i 2 (Ui n,i ^t xm t (Hixnpi ajiammaji\

ondoenlijk, niet te doen.— MxfngimxmtiH-i

S. (tj)fn(Hr}(vnfrjHri(ci\ B. zooveel mogelijk,

zooveel doenlijk.

(IZYI 2 (HI \ SB. naam van een muziekinstrument.

Het is een raam waarin 14 bekkens in twee

rijen zijn geplaatst. Op deze bekkens wordt

gestagen.

(UTi (HI (KW OSYI n \ SB. verstandig, vernuftig,

knap, bedreven. — Van het ong. «rWn<un^\

zie ook aldaar. — Verg. xjkhiw

(Vffl &J) W ,£?<K»\ S. 0<M^\ en *7llO<M^\ B.
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lezen; een gebed of derg. opzeggen, uit-

spreken; iets zo^als bijv. 6-&<rui ~m ®vrut tru % \

zeggen. — «/»«/» <o*^\ zie akn&iw — (Enwoji

aru(masnji\ zie (tJi out aj) asnjjw Verg . <oiJ)(kJ)\\

KM (*JI (HTi n\ (Jav. stank, stinken, ah verrot

vleesch; ook van stank in het algemeen.)—
o a a

1ST? (55) \\ — cm(Lm(u>\ zva. (cm&S^n van

KM 2 OJl 2 \ SB. lek, lek zijn, maar gemeenhjk

slechts van een vaartuig. — Verg. arn^ajijjs

o
en (£Jtam(Kjjji\

k

(V7) &J) (KY) [) \\ — urn tun (K» run ihtji \ scJdjnt te be-

teekenen : met elkaar aanzitten. Voorts maar

(few. en ook beter: (m&maaxnKKnttman/is met9 CO (H\j Ul

elkaar gaan eten op de sawah of hoema,

d. w. z. naar de saoeng sawah of saoeng

hoema. — fdmiuna^i^v^\ in het Buitenzorgsche

voor: klaarstaan, van het eten); dm zva.

CO <-"

(EM (W) 2 (ten CKH fl \ zva. a^ajKKJiaaj^s en volgens

sommigen slechts van een man.

cun &JI 2 t&n/j \ zeer plat word voor mond: bek,

SDater, muil. — asn(EJi~jit(w(KM(isr)fHin\ zie bij
' <r\j co ast <Jt J

tisn <&> ~ji 2 Mw/jw — (ci(cn»Jit(isn/i^ zeer plat voor

& o
cc\i(tAz\ en <*Jii

<~ntKvi/i\\ — cmajn oj) 2 asm azn (kj) (lm \
*-^« abb s

jij roert je snater veel te veel.— '.caT^m

*J)^(t5n^'>7«-^(K5)^(W)^«5r1^^ spreekw. voor : er gauw

aan toe zijn om iemand een standje te ma-

ken en in dat opzigt slechts gul.— ^-n?*™

a<j) 2 <vn/}&i "n^a3)20<y)? asnjj \ insgelijks een spreekw.

lastig of ongemakkelijk, maar gul.

am (*JI asn n \ SB. stuk, aan stukken, ge-

broken, van lets dat vocht inhoudt, bv. van

het ei, daar iemand op trapte, van de Mapper-

vrucht, die uit den boom op den grond te bersten

viel, enz. voorts van een zweer : doorbreken,

ook door, als een gevolg van doorprikken of

er in steken met een lancet.— Eindelijk ook

schieten van het teelvocht, bij trjca/najiw

(tm (*J) (Ml fl w — an lurlaS)^ \ SB. haastig gaan

of loopen; zich reppen of zich spoeden

et.gens heen; en uiterst, zeer, van nui^ ^,i asr^jw

y erg . <ci<K»\ en aJiajnwb a7na<naJ)a<j){tJ),i\

maar volg. sommigen altijd <cw»o)0j?»j)^\

Oa
ZVa. azi(un(hJi(iJiJl\ en crnni cm ti\\

zie oiwwOJjaJirj\ zie

(Un OJ) (Ml &J) (Ml ft \ en (cna<jt(fJ)CKi}OJ)^\
o

Zie ten

(UT) 0JJ (&) n \\ — ojkctkS^s SB. iets parfa-

meeren, bv. kleeren, door er welriekende

bloemen in of tnsschen te leggen.
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(tm (*J) \ SB. strik, om een dier7 zooals bv. een

hert te vangen. — Verg. 6~&d r
ri(in/i\ *r)»3»ni^\

o

ccn\ I. SB. vliegend snel loopen, loopen

als een haas. Gevolgd door tmidms is liet

een redewoord om met dat laatste te betee-

kenen opvliegen, wegvliegen.

II, cr>\ ook wel rfn\ en xmnr,s een eigenlijk

Mai. voorvoegsel, waarover men zie de gram-

matica .

azn\\ — ixnxrns SB. wegvlugten, zichuitde

voeten maken.

QTI (UYi \ zie bij n^xmtnxm\i

(VT)2\ Holl. SB. boor, en zoowel liet gelieele

werktuig als liet eigenlijke boorijzer, dat ge-

stoken is in de azntziqxmiw

KM <r
*l \ I. (Kj}xrn-ri(hnq\ tien millioen. Reg. Tj.

fnmni\ kw. (Kjizmni\ honderd millioen. —

Skr. wdra, groote menigte. Jav. Wdbk.)—

77. (Kio. zva. StKi&s mogelijk, misschien,

indien. Jav. Wdbk.)— fii<rinxm €ri\ van nuirvi\

(en dit voor iSi^h^ en ct^^ SB. het moge

zijn dat niet; het is niet juist noodig.

(Un c r)\ I. SB. met; met lets er nevens of

er bij; en, zoomede; middelerwijl, tegelij-

kertijd; ook ons al in bv. at schreijende

.

—

(cn-9i(Ki\ hetz. Voorts (w9i\ zva. en, in een

uitdrukking, als deze: vmniMiimG^iiaiHyig*™*

asn(mi2(3.^(ch(n(isn{\ en wie heeft nu mijn

tabak weggenomen ! Of wel als de volgende

:

(en ni (trn cm cm urn %(Kji (lu ie/i ^cidi cm<n iu) <n asn % w Enz.

II. zm<?)\ SB. zuur worden, bederven, van

(bereide) groenten en derg. doordien men ze

liet staan. — Ook: van den vorigen dag,

niet versch; zoo (hj)xrrjxm-r)\ water, dat men

heeft laten overstaan, in plaats van het door

versch tevervangen.— ooiaa^'EmTv hetspeek-

sel, dat me a 's morgens bij het ontwaken

in den mond heeft. — <&nLmajini<t?ni(ma\
s CO v-/'

Van *rm(Hi2\ iimoi(Zi^i(ri(rL'i\of(M(Ui,isiiJi\ pais

maken, die men dan, alvorens ze te eten, een

nacht of een dag (van '* ochtends tot

'$ avonds) laat staan.

(Un cyi \ I. SB. benaming van een bedrag van

tien duiten of f 0,08.— mcttj\ een baroe,

tien duiten. — II. Mai. SB. nieuw. —

asri \jnMi-n\ Europeesch of Chineesch nieuw-

jaar.

(UY) Ol \\ — xnxm-xmnn\ SB. iemand, ook een

dier angstig of bang maken, zoodat Mj (het)

zich nit de voeten maakt. — a^djucnecnni

6£lnmjf\ angst of vrees hebben, wel willen
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wegloopen, bv. voor iemand. — wstui&KEAasn

Knxm-nGQtMjis iemand om voor weg te

loopen, bang voor te worden of te wezen.

o
flSTl «T1 \ SB. blaUW of ZVa. xm nr\<wi <m asnjj\

hemelsblauw. Verg. cutpiwijiw

(E7J
CT1\ /. <am\ SB. iets, bv. het sirihspeeksel,

met den mond spuiten of uitspuiten ; ook

zva . °3n&* ^ iemand enz.— «a -n6^anj\ n mvdsv.

{bij herh.) en een vechthaan bespuiten uit

den mond, met water, niet slechts herhaal-

delijh onder het gevecht, maar ook, zooals dat

behoort te worden gedaan, iederen morgen.—

Verg, <cj<oj*rrA\\ — (EAnnthi2(hnj\ gekauwde

pcnglaj, bij wijze van bezwering, met den mond

spuiten tegen de wanden en deur van een

vertrek ; voorts iets, bv. liet water, waarmee

men den mond heeft gespoeld, uit den mond

doen spuiten of uitspuiten.— //. ajnarn-m

SB. collectieve benaming voor zehere hoeveel-

heid van diverse gedroogde kruiden, die na op

een bepaalde wijze te zijn bereid, waarna ze met

<h:<uz<ea\ worden benoemd, bij wijze van medi-

cijnen worden gebruikt.

/tTJl^TlX — ^"r
jp ook <xn<unTi\ S. mxm.<*£\ B.

zich reppen, zich haasten; iemand of een

dier vervolgen, achterna zitten; zich iemand

of iets achterna spoeden; ook zva. <o«*r

<woti^\ en de intentie hebben iets te doen,

zich iets ten doel stellen, ergens; zich ten

doel stellen, de intentie hebben ergens

heen te gaan. — (
(E/in

Ti

rr
l^

en (C"cr|rrl'>jp S.

an ccn nrtcuk \ B. mvdsv.). <xmrnT^<un(&(njt\

geen omhaal van woordeno/geen onnoo-

dige woorden gebruiken, bv. in den brief

dien men schrijft.— m(tmni(cri r~n\ S. Knxm&

Krn*£\ B. komen, met spoed komen.

—

woj7i\ S. (Kn(cr/<S?\ B. achterhaald, inge-

haald; veroverd, overmeesterd , bereikt;

ook zva. (Kh(8i\ en ook was het geworden

of werd, in bv. ^<utt'n<ctf'r)fls>i^\ of wel

(LmarncKi<KWfcrinj,(&i'~n^\ en derg. Zoo ook fc<i

(L^2(cncKnxrnn^(i^cL^(utas^ K en daarbij viel de

oogsttijd in. Voorts ^^^^^^^loas^

zva. kwam zijn vader te sterven; en

oj) icn nznccrj ti jash \ omdat het uitkwam, dat.—

G) ... O
(Kn(CYjiiK(KnTJi(ui{\ zie bij (wiutqw — asmtKTKirv

tin S. (isn (Hi (ten turn tik \ en x/naoiC^r}!!crn(iJianrin\ B.

ook: niet in staat zijn of niet bij magte

zijn iets te doen, bv. zijn opwachting te

komen maken. — «|7iA?^\ met iets zich

spoeden naar iemand of iets, willende hem

of het nog halen, bereiken. — <utxmnr\\ SB.



/ntm/n'- 797

het jagen. — <en(cn'Y*\ S. ^^^n jagen,

ter jagt gaan. — a^tnjicuucnnris SB. jager.

Verg . <iy?<niaDT)*o0\\ — ncnn^iimj^s SB. Ont-

vlugte gevangene; ontvlugte of vregge-

loopen dwangarbeider; ooh zva. ruamM^

van iemand. — xm ti arn -nw g (htji \ zva . xm^nt

gcnt^ntdjitcKyis zie xnritnn\ J,— icw azn ni g tin chtji \

SB. nabootsing, namaaksel, nabootsingen

van een of ander dier; maar ooh wel voor

een pop of poppen, zooals soms bij een optogt

worden rondgevoerd. Verg. bij amgn^g^ J m

01 (Ell QTI *yi \\ (n&xnnis g t (&rnrvnn7u\ en

GJicui r
$i<Kiji\ B* m>&&r in sommige streken,

<EjKui<$iaaji\ het mooiste of hoogste: geven,

lets geven, schenken. — (cn^^xmirinis SB.

geven, in onbepaalden zin. — ^ wri *n am cnx \

iemand trachten vrees aan te jagen. —

<n<vnnni(EJ)<n(V)f\ roijaal. — <f\ (EJi/rj^iaM oo/f \ S.

/^i(uiniihfi(Hia\ ook (Eftnnhrt(Hi^\ en g/hm ^mnthn^s

B. iemand iets geven, met iets beschenken.

<n<&Hnni(wi<Hiji\ SB. meegeven, elastisch;

en van een merrie, die bij den hengst is ge-

bragt: toonen dat zij gedekt wil worden,

gedekt willen vrorden. — m^^^^n S.

(unn*v)(niwi\ (Ui<Ln
rTriooji\ en (Uaji^cuna<yi\ JtS.

F^i ga*e *
gesehenk. — ajiajimiBi^-rKuvi

one-*\ S. aJi(ui(W%(ine-~\ B* ZOOVeel als tt
CO CO

mij zal gelieven te geven of te schenken.

<WKn(cm<nni&i2{M\ VOOT : azi(nxpnm'~n kntahaJHKn

mvimm* in alles zijn zin krijgen; mogen

doen en alles krijgen wat het hart be-

geert. — ^tcurinKunanjis goedgeefsch, ge-

vensgezind. — Verg. xmruxm^ — ^icn^nm

<im(M^M2!cy'rii(Kj>ji> zie bij (p-naj)jj\i — Verg.

ten inm (htji w

am 2*>72\ /. &u-nt\ SB. zich spoeden. zich

haasten, zich haasten, zich beijveren iets

te doen, ergens heen te gaan of wel iemand

of iets te bereiken .— (vu^wvig-ms zich be-

ijveren of haasten deel te nemen, zijn deel-

nemiDg te gaan toonen in iets, bv. in iemands

vreugde of smart.— wrtxmgnig %oel voor <*mxm

~n\ zie onder arnn^w Voorts &n rrig\ S. (^n

(LrnS\ B. jagen, op een dier jagen. —

<EJii'yi 9 a:icmirvi/i\ S. (&rjcm ik <p Mtru/j \ B. Op

herten jagen . — Als B . geeft de Beg .

van Tj. (EJKtJutm (Ejt\ en als P. (Micmtrujis zie

echter voor dat laatste op amarrxn/ijiw en»?

^<kt^\ SB. op iemand of iets jagt maken,

iemand of iets achternazitten.— (cnf-mtcm

T)i(3aHiii\ dringende, pressante zaken.

aznt riii(Knt rr)t(vittto^,i<&i<*&<KTi(Hi/i\ het een of
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ander (eetwaren ofkleeren) voor mijn vrouw.

*ai<v)(ijiqMi<Hii <-ng(vm9 rn2tui2 tan N bekenden,

kennissen, waar men zijn intrek zou kun-

nen of behooren te nemen. Verg. am-nam-n

<b) t imjiw— II. (nn2-m\ SB. een uiting van

verstoordheid, spijt, teleurstelling of wel ver-

driet: 't is mooi! 't is wat te zeggen!

kijk nu eens aan! en soms ook: het spijt

mij nu Wel, dot. — En ficrn2 rr)2tisti2(tzh\

in het Buitenzorgsche zva. xmirLit <5-sa<&?~»\\

Eg. K.).

(Un cHP\ gehr. en zva. ontsteking?

—

xmasn

iKuni^ boesten met daarbij opgeven van

bloederige materie.— ann vti nmdsnitai^Kini'-n^

ajnzcmjj^ zich zelf vrijwillig in bet ongeluk

storten of gaan stortefi.

CUT} (Ul 2 P \ SB. gezwollen, opgezwollen, dik,

bv. van de wang, *bij Mespijn.

(Un ^Y) P\\ — (m^!iinniqtt£ng(hn/i\ SB. iemand

trachten op te fleuren, op te vrolijken;

tracbten iemand zijn verdriet of smart een

weinig te doen vergeten; door iets zooals

bv. er op uittegaan, een ongesteldheid tracb-

ten kwijt te worden.

(E7I 2 (Ul 2 P \\ (i$2o?nd<uii%\ zie bij rj ityi <q im

w

(vmnrjo\ f Kn-r^unM^ SB. loon; betaling,

voor iets dat werd gepresteerd of verrigt;

werkloon. Hier en daar <zn
rnv °°k voor

loondienaar, lastdrager, koeli; elders zegt

men vrnTi^nmim/fs of wel ok a^,iE>i am nr\^xm<iriji\

en in plaats Van (iznnsntcmny^s Uever am asij xrn

n^qajrKHifjw — t&tnriqiunaQ^ of «^ azrj ttj ^ vn MJI \

iemand als loon iets geven voor een arbeid of

werk door hem verrigt; iemand een loon of be-

looning geven; (den werkman) bet werkloon

of maakloon betalen voor iets. — c^nri^m

(htjj\ o/
>

«7)i7n-n^ffA?2^N wts tegen loon laten

doen of te verrigten geven aan iemand.—

Kmxmnrk^\ tegen loon, tegen een zekere

betaling iets doen voor iemand. — arm ahum

ajnni{\ van iets : verdiend met het een of

ander werk te verrigten.— MjjMJi6^a.mvfni

ttrn xrn nri $ o<n 2 (hn/j \ Werk ZOeken. -— (mnwji^ ^ ?

ajn&tHyi\ menscben zoeken te buren; koe-

lies zoeken; maar (in het Buitenzorgsche zva.

(^(LV}6^^fhnn^ni(hW(inin^^ithi2(^\\ K.).

azn nri (§ ^&cnji n \ zie ^6^ruj\\

(UT) 2
CY)2(3 ~&k (&l ^Jl W zie <cmrut(3^*(EJi^%^

KM (Ul 2 (§ ^&2(MIfl\ en xmnnug^go^w zie

O r Ci

(Ml *77 CUYI cnjl \ SB . afgod , afgodsbeeld

.

(Verbasterd uit Prakrit bhaddra, Skr. bhat-
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tara, de Heer. Prof. Kern. Jav. Wdblc.). —

II. (cnni(uninji\ SB. collectief benaming voor

de dieren, die verwoesting aanrigten ofschade

toebrengen aan het gewas, aan gewassen en

vruchten. Sommigen rekenen vogels en in-

sekten niet tot de barahala.

f(En(H}\ SB. goederen, schatten (Skr. dbha-

rana sieraden , tooisel , Jav . Wdbk.). —

m (t& ii:n tm \ zie bij *~n .ik w— <W) chtj) tazn an \ zie bij

(UT) T) (HI \ Mai. durven, stout, stoutmoedig

zijn.

(IZY) *T7 (HI P \ ong. — awn cm ^iun anj^\ zva . ok

<KTJ\ II

.

(V7) (Ul (HI (HY1/J \ SB. een soort groote handjoet.

(UiJ
CY) (HI (KYI yfl \\ — (ui(CYjnr}(Hi(^m^\ zva. ajiasn

(W)<uvt{\ maar niet van menschen.

(im 2^*1 2 (HI 2 (HH n\ SB. bont, rood, wit en

zwart gevederd, van een hip. Verg. ojim(&i\

(ui<nam\ (ntMoriusasnji en ^ rut wiy)\\ — Voortti

Kmi rritam<Kriji\ ook: een mengsel zijn van

roode en witte, van rijst.

*T) (Hi asn n(mini (Hi asn n\ zie ^^«sr^ NN

ozn (nnr) (Hi2(rui n\ zie *7<cn^<rL^\

(tm c>? (Hi (ruins SB. vrijbuiter, zeeroover,

roover, muiter; spitsboef.— <miu(njtni»atrviji\

schip uitgerust door muiters; met muiters

bemand schip; roofschip.

(EH 2
cyi 2 (HI 2 \ SB. naam van een lekkernij,

t.w. in een (qa^eLasna
Lm^\ gerooste bangsal

f(tbt osn (hn/jY die men vervolgens met behulp van

gesmolten palmsuiker tot ballen doet zadmkle-

ven. Iu geschriften wordt van geweervuur dik-

wijls gezegd dot het was als ccnt^ntahts dwz.

dot het geweervuur knetterde zooals bangsal

onder het roosten tot borondong hnettert en

knapt.— <KKcmnmahi\ borondong maken.

Q
(V7) (LH (hO (IU) [)\ en M(unaji(&rui/is SB. voel-

baar ongelijk, niet plat, oneffen, van een

uitgespreide mat, dehen of derg. doordien er

iets onder raakte of werd ondergeschoven. —

Maar beide ook: liggen onder iets en de

oppervlakte daarvan voelbaar ongelijk ma-

ken, bv. van een of meer steentjes onder de

uitgespreide samak. — Voorts nog, o. a. van

den (Mlfc , zva. cmiucHitn^jiw — ajniuta<iinjijj\

is de mvdsv. van het ongebr. arn & <rujjw

(UH (U) (HJI (YXJ1 ft \ en (Lnvm(ui(Hirui/i\ zva. xm um

(hkw^ij en «nxm<uiiKi(njijf\ en gebr. als hetgeen

oneffen maakt nog at groot is. Voorts <o?

(wmm^\ zva. cmnricK) axAi^ van een erf; ook

niet glad, ruw, als een gevolg van e-*x
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aSttaa^\ bv . van iemands gelaat. Grondv.

(UY1 *>7 <K7 \ SB. van een veelheid van vruchten

of bloemen, rood of geel van kleur: in al hun

kleurengloed prijken aan den boom of

struik. — Verg. oSkimw

(m? (Lft (*J) CKYI ft \ Bant, voor o^m^^w K.

(tm nrjdJJ aSYin\ SB. van net gelaat: let-

terlijk een en al puist, vol met kleine

puisten.

(Vm2(U12\ Boll. borg.

(Ml 2 *Y) 2
<mH (§ ~&k P \ zie (^nt<rui26^k(Et^i\\

am nj nj (Knft\ zie «^-n^w

am^Y)ni asr)fj\ zie aS-n^w

run nrj nr> asrj/j \ zie «m>%asnji%

(VHl (n <rH 41 *>? (Mft \ zie vjxmnrfma^ajiw

OZY) 07 CY) \ mvdsv . van het voorvoegsel »™ rh \

zie aldaar IV.

(vmnrj crj\ zie ^^ n.

( (izn (ten ft \ SB. redewoord voor «Sa/w^ \ gaan

zitten, zich zetten, bv. zoo maar op den blooten

grond, 00k voor kn m<nri/i\\ — Verg. het vol-

gende woord.

(/KW (KYJft \ SB. klanknabootBend redewoord voor

<"7&n en terug te geven met: plof.— 6-^fe

*mjl\ n^erstorten, op den grond ploffen,

bv. van een dier, zooals een geit of nog grooter

viervoetig dier.

am nrj (KYift \ S. uitroep: waar praat je van!ITf
wat!

KM (Lft (KYI ft \ plat voor (criajiw — Verg. <c9

am ni (KV1 ft \ SB. een groote batok, d. w. z.

dat van den klapperdop ah het ware slechts

een dekseltje is afgenomen.

(UYJ HT) (KYI n w — aoo?T)M)|\ SB. een dier

wegjagen, wegdrijven; 00k een dier jagen,

maar dan beter Knmcmjiw

(V71 nri (KYI ft \ SB. bedorven, verrot, vergaan,

rot, rottig; versleten.— a^-n"-™*™^ mvdsv.

(vmTitKv -ntKiisKUMm tun \ spreekw. voor : al leeft

men 00k in onmin met een broeder of

zuster, de stem des bloeds laat zich toch

niet smoren. Het beeld is ontleend aan een

djatihouten plank, die er uitziet als vergaan

en inderdaad van buiten 00k reeds tot ver-

rotting overging, maar die van binnen nog

volkomen gaaf bleef.

(Yl (UYi cn <ry) (KYjft \ luidruchtig zijn,babbelen
:

snateren. Eg. K. Mij van elders onbekend.

rn (EYI 07 2 own \ SB. gevangenis, boei. —

(UionxmnritMncKyi^ hetz.
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(CY) 2 ^H 2 (KY) fj \ SB. erge graad van schurft?

Ook die huidziekte, zich kenmerkende door

diep invretende open zweren, hebben; voorts

van den neus: een en al zweer zijn, lij of doer

OJI T7 (LLi (Ul (Kl/IW^V

• O o
(UT) (U) 2 (KY) \ zie «7nW/\\

s

o'
(Vffl (U) (KY) P\ arnihai%\ en <ct» t« *m isjm \ q/ .itw

*m<isn/i\ SB. zegen, voorspoed; voorts, maar

in dezen zin slechts het eerste en tweede, is

het een woord om zeer hoffelijk te beteekenen

:

door den weldadigen o/zegenenden invloed

van U; de toegesprokene kan dan zijn een aan-

zienlijke of oudere, de Jteer of vorst (goesti),

de djoeragan, de goeroe enz. maar ook wel de

gelijke van den spreker. Eoenwel voor niet

weinigen is rCrnun^\ zoo gehezigd, eenvoudig

een hoffelijk of beleefd woord, dat zij ja, iceten

hoe en waar te bezigen, maar waarvan zij

den eigenlijken zin niet verstaan. Voorts wordt

het gebezigd voor den zegenenden invloed

van icmands voorbede ; en als uitroep: ge-

luk ! gelukkig ! hoe gelukkig !
— Eindelijk

ook voor heilzaam, gezond, van voedsel.

cv
urn mi tun nm/j \ of *m tun iisn/i \ hetgeen men van

een onthaal, bv. een feest o/ offermaaltijd

mee naar buis neemt. Het gebruik wil

namelijk dat de terugkeerende gast van hetgeen

er van het onthaal overschoot een gedeelte

meeneemt naar zijn woning. — kim run am/i^

lets als (irnMitmnsn^ meenemen naarhuis.

—

l> CY
MnnmiKTi itsw (ht/i \ of mi xm !Kn % vn imji zegen, VOOr-

spoed, geluk. [Ar. &j£ barakai of barakah).

(IZY) 2 *"*? 2 (KY) 2 P W— oiTrn^rnz^afrou^ »nj?»o^\

in het Buitenzorgsche zva. mtu o-oicrnt^s (b).

(UY) c r) (KY)(UU)\ zie irfxm&jnKMM\ bij oyiun&Jiw

Q
OZYj HT) (KY)

CY) (KY) n\zva.6^(Ui(isr)j6^(ui(>m<Mji\

a
en m iV7i'~n (hn iKnjjw — <x^(vm^i(yfnn-)iHi}n\ zva.

ij7o i^ ^ojis^n en fig. een land of plaats

ten onderst boven keeren. Verg. het Jan.

Wdbk. op vn irLiMnjiw

(UY) 2 ^H (KY) 2 ^n (KY) fj \ zva . «&??«.* arn^\ van

het gebruiken of handelen met iets, bv, met

geld; ook (luidruchtig en ongepast vrolijk

zijn. Reg. Tj.).

(Un *>7 (1ST) fj \ I. SB. westen, west, maar in

de Preanger slechts gebr. in 6^Km(m--n(isn/j\

westewind, en in tpukt&i'nasiijis de tijd dat

de westewinden waaijen.— Ferg. Kniwdtajjw

II. SB. naam van de epidemische ziekte, die

soms heerscht onder de paarden. Ferg,

wnicmiHi/ls en fuchtxmem^^

OZY) 2 **! (&n f) \ S. ^ct^-^v B. zwaar van
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gewigt. Maar SB. bezwaard of gedrukt

worden, zich bezwaard gevoelen door het

wigt, de zwaarte van lets; ooh door iets zooals

bv. zijn werk. Voorts drukkend en zorgelijk,

van een betrekking, omdat er een groote

verantwoordelijkhtid aan is verbonden, zoo bv.

van de betrekJcing van pakhuismeester. Verder

kapitaal, van een zaak (regtszaak); en hangen,

met het hart hangen aan iemand of lets.

aSgniafnian/js al te zeer bezwaard, bv.van

een pamikoel door de pannen, van een halm

door de korrels, van een tafel door daarop

gestapelde boeken . — aai am ? ti asnji \ S. <w 6^*

(cmo5iif
{

\ B. (sprekende van een meerdere)

hetgeen of datgeen waarvoor men moet

zorgen, waarvoor iemand heeft te zorgen.

—

o co o

voorts SB. van een last, die eerst niet heel

zwaar was voor het gevoel van den drager,

zwaar worden, bezwaren, omdat hij moe

wordt.— <C7 aSi2 a~r)2ni(isnthn/)\ SB. iets bezwa-

ren, zwaar maken, verzwaren ; ooh fig.
—

O . a a~ O G) S
aaiajm*riamaa/)\ zie <&im\\ — (cm "n dmg am \ en

db\j «-/' CO

a a O G) S • z • • o O
ojjam^iaaiccmnanbtiiam\ zie OIJ <&iaai\\ — ami

a£n*niasn-xkcm\ kunstterm van de pare, als

ze rijp is en de oogst met een dag of vier,

zoolang wacht men nog om de achterlijke

aren tijd te geven tot geheele rijpheid te

komen,— een aanvang Jean nemen.

(ur)2 cn asr)f)\ SB. muis, rat.— aSig^a*njj> 7W
mol.

(UH cY) (ISY) fl \ en tcnnmiasri^s SB. of wel twn

a
am on/i am -^i am aan \ en (^m n^m am (rut am _? am aan

\

«U V (t>i,
->' !t(y

(j (bl ^<

van mien: in allerijl, uit alle magt, hard

wegloopen.

o
(UT) (U) asn

/f\
SB. moeijelijk te kloven, van

hout, bv. can nangkahout. Rg. K.

canni OSY) rj\ of a^a^ S. am am amy ^ B. ach-

terste, aars, van een mensch; het eerste

ook, maar dan SB. van een viervoetig dier,

en het tweede, eveneens SB. ook van vogels. —

a.7n tut q am «t) asnq \ bil, billen.— <3^A.a<ti(3^A.a, n <ci

aj7r?iiisyi~m,v}\ spreekw. sijn. met die, welke

aan het slot van het artikel am^i-^iaai^ is

i; voorts bep. ook gebr. van een oud

man, die nog naar de vrouwen kijkt. —
o a O a • a

ajn ni am io \ Zie a^L? «-» ^

(M) nr) OSY)U \ zie bij octw

(Un oji OSY) jj\ zva. (cntuasn/iw Rg. K. Maar

volgens anderen: er moeite mee hebben,

niet over weg kunnen, niet teregt kunnen

met iets.



803 am T) asn oji twi\

uam id asn n \ SB. het vallen van den avond,

het donker beginnen te worden; de avond.—

(un-n-nasnp {Tj'. Soepena.) mvdsv . — (ui

& a
ten am -n asn/j \ zva . ojickiz ck.i znnni^ — ikh am T)

*™^r door het donker of den avond

overvallen worden.

(un nri asn a \ SB. lijden aan de ongesteldheid

van het scrotum, die hierin bestaat, dat

genoemd deel doorgaande is opgezet of

opgezwollen, welke zwelling met was-

sende maan geweldig toeneemt, maar bij

afnemende maan langzamerhand weer ver-

mindert en wordt zooals te voren. Zoo

in de Preanger en ook in het Buitenzorgsche.

azr) nri nri asn 2 \ SB. voorheen, vroeger, eer-

tijds. Verg. xmiumrviw

azn 2 en nn en asn w -^^^^^^Aw^ of

^?^^-n^/^i7?<^/*^^^ SB. zaami pare,

bossen pare, die men wil droogen, zoo plaatsen

dat ze openvallen, dwz. ze op de Stengels

zetten . Nadat de pare &° xm ? nm rn asn afrit (taj* \

dan ze oitt??^ ^tunasn of (Ei ztini^ asn \\ xneem

ori^(r\as\)amap.a{i oj aLH nn^^asnam'tk^m \ met

het aehterste bloot, van iemand wien men,

terwijl hij ihigvjam\ het kleedje opsloeg, of

weI bij wien dat laatste van zelf geschiedde,

ten gevolge van ten asn asn cm/f \\ aTHcwmniinasn

ibhi(ha(if:\ ook f£Ji2<n*Ynn asn 0ManaR\

ah 2 rrj <rh of met het hoofd naar beneden ge-

houden wordt, het aehterste ontblooten.

amgazn2vinr)oyasn(bvi<K)ji\ bloot, van het aehter-

ste van iemand, die enz. Ook, maar slechts

in sommige streken, naam van een struikje

met eetbare vruchten, gelijkende op onze aard-

beijen. — <si
?
^^n or) asn inn z (Hi ojli asn am oSi iui oji \

spreekw. zijn eigen schande of die van

zijn bloedverwanten vertellen, openbaar

maken

.

Q
(un nr> asn cu) (rut \ Jav. o^oun en Bal.

antawali, naam van een plant met geneeskrach-

tige eigenschappen (Tinospora Crispa Miers).

faZYIfrJl fj\ SB. loopen, leiden, van een toeg .

(32? (Ml
[J

\ klanknabootsend redewoordje voor

het plaatsen, doen of stoppen van iets in het

water of in het vuur,

am *9l (*Jlf]\ I. SB. ofS. ATn^aoiN B. bestemd

of aangewezen voor; verwezen tot; voor;

om; ook wel eens vertaalbaar met van den

aard van.

—

lumam^)^^ zva. a.7wniM^\ om,

voor.

II. SB. lijn, rij, gelid; in het gelid \hetzij

staande hetzij loopende); exerceerende . —
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ojKcn-n^N exerceeren, zich scharen; en van

planten of gewassen: op een rij, op rijen

staan

.

111. SB. collectieve benaming voor de klank-

teekens die men bezigt bij let sohrijven van

let Soendaseh met Arabische karakters. Zie

(un^i^s ( Verb, en Bijv.) asii& oafi \ <rj(ue^(iJi/j\

nn / /
hukeac-.^ (ui &i(ui asnjfs ^^^n en «sni\\

(n (CH(n^n (Mfl \ SB. netjes, ia orde, alles

goed geregeld ; en van Itet hart of gemoed:

CY
ZVa. <*Jn<nxn\ en o»onn\ (i7nn^nmriniaj)Ji\

mvdsv .-

—

<rj(^iriniajiji\ zoo dat de maat pre-

cies gevuld is tot aan den rand en niets

/ CY\
meer, van meten (mm j.

— ^^^^7^-^*Oy/^

en aji(niEinn'-n(MJi\ zie bij oJiaJiw— a7i(rjiun^ r
rt(tjtjf\

naar orde en regel, van het z itten van velen.—

(niEjKn^nLttitnp ZVtt. (Hi asn mi 2 (hnjj \ nrjajn

moj^^^n orde stellen op zijn zaken; de

noodige schikkingen maken ter zake van lets.

(VH cTJ(hJ)\ zie cnww

(tn (UHM9\ of £n<8n\ SB. schoon, rein,

zonder smet, onschuldig, schoon weg,

schoon op ; zuiver, ook van winst. — vnncm

(uiM^\ zich reinigen; ergens schoonmaken;

den boel schoonmaken; zie ook bij 6^&y

a^ NV— oTiafncuiiSi^tuncmjis iets zuiveren, rei-

nigen, schoonmaken; ook zva. ^^^r»^
XN

(Uic^iHnMaSiajicS)^ proper, zindelijk van

aard. — <Knxm(£i$(un aaj^\ onschuld.

CM] 07 (*JJ 9 \ SB. de spruw, waaraan kinderen

soms lijden.

am OJMWJ (Hl/j\ SB. niezen.

arn 07 (uj asn n w — G^p-r^?*™^ zva. 6^*

(Cn ni QJ] (ISY) n\ SB. niet of moeijelijk terug-

tegeven redewoord voor <n^ni\ en, maar

dan grof voor aS<2?w Ook zva. o«^n en

er uitkomen, van de excrementen; voorts

van een kind of het jong van een dier:

geboren worden, het daglicht zien. —

aSiam rr\aJiasnji\ van geldstukken, ook van rijst,

koffij en derg. vallen, glijden, glippen,

storten uit den zak.— xnxPf

f
nl e^ a

^l/l^
bezigt

men ook.— ro^-rjo^^^x geld, koffij, rijst

enz. storten uit den zak.

n
(UTi 2TJ2 0V/I2 (ISY)/J\ zva. ^^^^^ — **"

T .. r) a
(i^gasndniddJigxsiijjs Zie OIJ ctTnu^gasn/lw—astintnt

T)2(iJi2asnj^\ (Ciivrm'-n2ajii(^rijj\ en anxmi'mMi

c&nzoajis zva. »?* <r:ijj -t^j «swyj \ xn xn^ tj^ asn/l \
en

O * a

(vm

W7^\ zi

nri (Ui p <tm (to n \ zie «^ ui
z w
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am\nrl(U) (Kl f)\ SB. het gedeelte van het

erf, dat zich bevindt voor het huis. Verg.

irvtnsnw

am nj (U)\ 1. SB. beer, het dier van

naam

.

II. SB. (mwnv)\ vergiftigen . j

((Knout <i\ SB. op stap gaan, vertrekken,

heengaan, weggaan; bevelenderwijze: ver-

trek. Ook, maar dan niet terugtegeven, rede-

woord voor rt3?<&0\ ^<N77<isn^\ (HTjjams enz.—

Verg. (un(NKi5n/j\ en <ki?<e/?.J?\\ De daar opge-

geven B. vormen km men, met voorvoeging van

am* (mji bezigen , willende beteekenen am z (*ji irv^ \

van een meerdere. — Verg, ook (S$ ,r^/ NN

(jun <n/)/j \ I. zva. (vnirvyiw — 11. SB. komen

aanzetten, van een aantal personen.

(V7) (LI crui P \ niet overal gelijk van dikte,

van een tambang, ook van den navelstreng;

voorts gekronkeld, van de siritmeri en van de

darmen . Rg. K, Van <nn <ru ? ?

a o
(Un TJ OTUI (KYI I \ Zie tcntrhKKryiw

(cnnrj cnjj (hh (to n\ zie «^^*™^

ccnm oriA (kyi (U) 2 00J 2 (Knn\ SB. wijd

open en heen en weergaan, van de oogen.

(Mr) on *>7 Orl oiXA \ ook xmt(qnnqirLi\ (Rg. keeft

borelang) zva. ajinq^n^irdw

(CH (U) (U) n \\ — tui(cnaji(u/i\ SB. de eerste,

de voornaamste, de chef van een stel

(»ji-m<z,u\ dansmeiden of vfnaMtarnji^

(tm 2 Orl (W) \ Holl. SB. borduursel. — emm*

<ndji\ een kleedingstuk met borduursel be-

leggen.

(tm nrj cui (kyj n \ zie xm^nai^w

(VW nj 2 (W) (Ml ft \ zie aznt&JHMjiw

(UH ^Y) (Ul O/U) /} \ zie (cnwru/Jw

(V7) nrl &J] (TUl
fl

\\ — 6^ginia/jiruji\ SB. uit

zijn verband zijn geraakt, uit elkaar lig-

gen, bv. van een boek, een kistje, een inge-

stort huis, enz. — Voorts naar buiten komen,

van de ingewanden, tengevolge van een wond

in den buik; ook verschoven en door elkaar

geschoven zijn, bv. van de boeken, die met

behulp van een touw tot een pak zamengebon-

den werden gedragen. — Verg. ajix^prum^^

aznm (ui am n\ zie xma^cm/iw

(CY)
eYl &£\\ (\jcwuz\ I. poet vkl. cmam(Zi<Hijl\

wapen: blijkbaar verbastering van oj^w

Cohen Stuart. Jav. Wdbk. — am^\ Kw.

o \
vkl. 0. a. met cm am (E/i cmj^\,

J
zva. (Uihm rri\

wapen. — <cn rnaKMfon \ benaming van de

personen, behoorende tot het dienstpersoneel

van den regent, en die belast zijn met het

afvuren der kanonnen, ah die big sommige
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plegtige gelegenheden behooren te worden

gelost .

OS"7/^^ (nJ
*fl

N SBm V^0GE voor velden
->
an '

dere als sawahs.

(W) 2
<rYl 2 d& 2 OfXJ) fj \ asn(cn2 n̂ ?^^2irLyj\ en <m

ten 2 ni2 ,w? g (ruff \ zva. (tmTiajjti5nji\ «s// azrj'yitKj asn
fj

en (& ccn nrt oji asn/i \\STT^V

O/
aznae? (&i(§^k9\ of xm^^a^^ zie ^^

f (trnCUU) fj \\ — //rniiiwfm zie bij ncn2 rhw

(imajl 2(UU)jj\ SB. klein, nog klein, nog

niet groot, van het kind van een aanzienlijke.

QZYt
frY) (Ul/)\ S. fri^rj-n^vntHTji^ ook cui7)&iSif\

B. aanverwant, aanverwanten, maagschap.

(Ouders, kinder'en , ooms en tantes, zooniede

broeders en zusters worden niet begrepen

onder baraja
. ) (KKHnrmni oaji \ zie mm ikh w

" J CO <-<

(i^nriajvjasnn\ zva. o££.™

azrj *ri (uu) nrui a w ___ o*™^^™^ SB. op-

wellen, opborrelen uit den grond, van water.
'

(IZll
<ryj (tQJJ QJU) (l W — Hbn^rnnKhnn(Lv)ji\ zva. (Ui

<V>narn-f,<rLiMp (zie bij a?) iv> <uA
}

ook ZVa.

a, a
(hu (irn *>} (tan (uyi \\

O
<vn cn (tan (uuin w — «i ^ -P, ^

^

N sb.

schieten door het zwerk, van den bliksem;

ook rondvliegen, er uit vliegen, van de

vonken , die uit een vuursteen worden gesla-

gen.— tonamnri<^<uuiji\ vonken van zich ge-

ven of verspreiden.

s
(El fj\ SB. benaming van ^Q2 (uu 2 (ems

(het uit peujeum gedrukte sap) gekookt tot

dat het mi (tn ^i rvi
ff

\ werd.)

(in? 2 (Lfl 2 (Eljj\ SB. rood. — *S?*5W^xde

dooier van een ei— <lQ\ £i a£\ oji z <e^\ gloei-

jend, roodgloeijend ijzer. — asn <uji & oji m

O a (?) , . . . a O
(Hi fii:n 2 tu 2 <EA ~m .ui z ^ zie OIJ (S,^*<i5/n\ curm

M2izi2rLi2iisn/i\ bruin, roodbruin, zooals bv.

gintjoe. — o^ii^Mw^ rood worden van

kioaadlieid of verlegenJieid; ook iets roodma-

ken, roodkleuren, bv. de beginletters van de

pada's in een wawatjan.

(t^H (Efl ^^(Hl fj\ a^n r-n(Eic^ihnjj\ of^^^c~.a<i^\

SB. bedelen.

(tm (Ul (Efl ^J) am fj \ dm ojt M^jicmjiw Zie voor

{iMTn cut (Eji^imrj2 iho/f\ en (i^&7naj(EA^rm2(Hyi\ %

(U (Bi~ujcm^\\

((unam fj \ SB. klanknabootsend redewoord

voor het neerleggen f^?^?^^ van een veel-

held van voorwerpen. — Ook zva. w?mjm|\

en dan ook een veelheid, bijv. een aantal

klappervruchten. Voorts klanknabootsend re-

dewoord voor gQioQius en dan zva. krak.—



ahi(uicrryi\ 807 o
(en (uiarm\

am (ui

Eindelijk nog beginnen, een aanvang nemen

van <w^(im(3^(htji\\ — (3^A(iijiamfj\ daarn. 6^a

iac7imyj\ veel, van werk.— (&t6^(&i(mt<HTji\

f tni((&iarh2(hnjl\ Ong?) ZVa. cioixrn (Ci(KmcHiji\ ZOO-

mede bevelenderwijze: <3^*(foi arm m/}\ zva. n^naji

wn9oaji\ met betrekking tot het afouren van

kanonnen of geioeren.

J) cm \\ — (UKcnajicmp SB. iemand of

een dier vervolgen, nazitten in alle rigtin-

gen, overal nazitten. Ook: iemand over-

stelpen met werk; en van een veelheid van

menschen of van dieren zooals paarden, buffels

en derg . opdringen, voortdringen ergens

o o
keen. aoaj)(U}amn\ lietz. — azi v:n (ui orn z im n \ ook

(i7i(Vi(uicnig(hn/j\ een veelheid van dieren, bijv.

buffels, voortdrijven, vooruitdrijven.— Ein-

delijk (u? (O) (u <rr\£c]rj (ki
% \ maar eigenmagtig

bepalen of zeggen hoe, wat o/hoeveel het

behoort te zijn of te wezen, van een mindere en

als een afkeuringswoordige wijze van liandelen.

(cncnni am fj \ SB. proper, zindelijk zijn op

lijf en leden.— <if/» .ra ^ -n cm
<\
\ altijd er op

uit zijn om conquetes te maken.

<nazn cr)ern/}\SB. lustig, vrolijk, opge-

wekt
;
pleizier hebben in zijn leven, o. a.

ook van deft vogel in de kooi, die den gehee-

len dag in beweging is en zich laat Jiooren.—

Verg. (Lm<ncm J.

(mi oj> crr)2\ SB. lange smalle sluijer voor

het gelaat, met twee openingen voor de

oogen, die door de vrouwelijke hadji's wordt

gedragen tegelijk met de mcnAuui^ (Jr. %£%$

boerka; Mai. ook jJo bergoek). Verg

.

o
(ZianaJ)^! en (Vl(tfr)(K)\\

dm <rY)2 cm 2 P\ zie <ro*<roi{*

(vm ni 2 om 2 &n n w — ooi-ni^i^ SB.

iemand binden, onverschillig hoe, maar niet

&n(imM\ of xn €t)(Hna^a\i

(UT)2 <H 2 cm2(W)/}\\ — mccm-rncmw^

ZVa. a^iurtnng(rm(i<njw

o a a a „ „ „ „am^n cm rut cmnw —<cta& -%<&<& ays SB.

huiveren, rillen, een koude rilling over

't lijf krijgen; met de schouders die be-

weging maken, welke men onwillekeurig

maakt als men van iets huivert of wel

die aantoont dat men er van huivert of

rilt; ook in elkaar krimpen bij het eten of

proeven van iets dat heel zuur is. — xmxm'ri

<rrHiJinm(hn/i\ hetz.cm <_/<

(tm *>! cm 0£?(nj) fl\\ — (Lnam^cmaKrvi/fs SB.

iemand opstoken, opzetten bv. tegen verloofde

of echtaenoot.
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Om *>? 2 AST? 2 \ zie xmivngw

Q Q Q a
(UT) T) OZT) (tO

fl
\ en «n«m^xm<Kiim^\ Zie am

'CO

am nri am asna w —
*fl
-^^ ss -

ber"

haaldelijk, voortdurend, ook in massa val-

len, bv. van de viuchten van een boom; ook

langs de wangen biggelen, stroomen, van

tranen.

Om 2 <rY) 2 Om 2 OSY)
ff
\ en Kncn9nitxmtasnjf\

SB. kraken, al krakende,- van een iuiam\ een

bescliot en derg. bij het uit zijn verband wijken,

breken of scheuren. — fxm ncntnittcngasn^ \

loopen of zich heen werken door het

kreupelhout, van een rhinoceros of buffel.

XJ). — (Zjizniitcmosnjis knetteren, knappen,

van de <Knasnimq\ bij het borondong maken.

am nri am anJlfj\ SB. bij drommen komen

aanzetten of opzetten; aan komen stroomen

of wegstroomen, van een groot aantal per-

sonen.

OS Q ~
am amOJ)\ zie tfijaSw

KH1 OfJ *>7 Q/l Om (tJJ fj \\ — ^i7W^'r)/^.imAv»(K^\

SB. zich laten aflokken of aftrekken van

hetgeen men behoort te doen of van zijn

werk; zijn werk in den steek laten om

iets te gaan doen hetgeen op dat oogen-

blik ten minste, onnoodig is. — Verg.

tqcm^icci^w — Voorts zegt vader ofmoeder

wel tot een ziek kind: &^*k)|?^^^^^

aQi x:h (^^^^xma^iHi^^^ajiz^ Zoo gebezlgd

wordt x7Ynn<Ti<r)(in(ij)(mji\ verklaard met (Mam*

(IJI (Hll 71 (Mi (Ml M1JI \\

KMm KM (UUI
ff

\\ — xnx7n rnn'nnaM/i\ SB. flik-

keren als het weerlicht, van een sabel of

sabels bij het uit de schee gerukt worden.

am nri am (uui n w — <^'T7<i^^ N $B. zacht,

zachtvallend (zoo dat men dien niet ofslechts

te nauwernood hoort), van regen. — (cia^n^

rtTn^uy/N ontbranden, van een hoopje buskruid,

ook van het kruid op de pan een geweer.

(Km \ ook [Kh \ klanknabootsing van het geluid

van de asnijuuriw

/ * G)
( am \ zie (^iiN\

—t &
KJI CY}\ I. zva. xmtuw — 77. eenig goed of

eenige zaak; iets; goederen.— xm-nicn'ri^

goederen, artikelen, diverse artikelen, din-

gen.— ccnxm^i (n(HTj}\ van slechte kwaliteit,

gemeen, niet veel zaaks.— ///. xmxm^^

zva. Krivfaianiiw — IV. wh\ Mai. (barang

de of het een of ander. P.) voorvoegsel

met behulp waarvan men vormt een werk-

woord met algemeenen of onbepaalden zin. Bv.
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xm^h tun (hti Mifi\ (im'~n<n(crnrn <~n\ enz. SlecJlts het

voorvoegsel k?%ijgt den meervoudsvorm. — IVa.

wordt (cn rh\ gevoegd voor telwoorden, om te

beteekenen: ongeveer, nagenoeg, omtrent.

(CH (Ul\ S. <moji\ B. met dat ; toen ; te zamen,

tegelijkertijd. - «n im m ca anji (verg. vnMznkd

otkhtjiY S. (hqjjciJi(ciim^\ B. zijn met iemand

;

zich bevinden bij iemand; ook met iemand

iets meedoen . — lEatumi <*nj\ \ SB. of S. miu\,

B. iets doen te zelfder tijd dat een ander

zulks doet, iets doen tegelijk met iemand.

Maar onafhankelijk van elkadr , niet na

gehouden overleg . — <& «m tu *<& ? aaji \ iets,

zooals het afschieten van een aantal kanon-

nen, tegelijk doen plaats hebben. Verg.

onder f"n arn/jw — vm cun ojim (hn/j \ S. qjioji

tuia7nm^\ B. gezamentlijk ; te zamen met

iemand of ietsf in gezelschap van iemand,

met of bij iemand zijn. — mihku xn <wt^\

zva. MM(utcci(hn/i\ en gebr. in brieven. Bijv.

(hji no <u an (ho n.1 im <m jdinn asnjftcn tvut\ tegelijk of

te zamen met dezen brief.

AST? ni \ bestaat niet. rivi <im'-ri(Hi\ zie <xm^Ml

inn _) arn v

'KH Tr7 \ zva. am <w > maar het is een dorpswoord.

flSW cyi 2 \ is het Jav. (cn^-^hts groot, dat in het

Patjitansche wordt gebezigd van een vmt&t

ooflw

—

xm(£n<intn rr)t\ oStrrnftm^iiSN en (cm(Eit~Ji

ccr)(qni2\ een zoogenaamde lange bebed, zonder

asn ceji^ji <ru/i\\— (uhawrigaz) an/] \ SB. benaming

bij de Soendanezen van iemand, die onder een

vermomming, met behulp waarvan hij een

dier voorstelt, bv. een tijger, als kunsten-

maker optreedt. — (Hiamajiajn^nifciimjjs een

of meer bangbarongan een voorstelling

laten geven.

dm 2 CT1 \ SB. dag, in tegenstelling van nacht;

ook het dagen, dag worden; de tijd dat

het dag is; het midden van den dag, in

tegenstelling van den avond en den morgen;

en de tijd dat het geen ochtend meer is.

—

o
as?i(irm rr)\ over dag.— tKn<cnt rriKn<m,js op een

tijdstip dat het reeds dag is; te laat; door

het daglicht verrast worden; het dag-

licht krijgen. — afat^n ajii<£n\ dag en nacht;

steeds; zonder ophouden.— ^7?<i£»?n^\ het

aanbreken van den dag.

am nr) \ SB. voetangel ; scherp gepunte bam-

boe, die schuin in den grond wor4t ge-

stoken ; in het algemeen : alles hetgeen men

bezigt (van bamboe, ijzer ofhout) om iemand

of een dier te wonden, met dien verstande
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dat het gebezigde den vorm moet hebben

van een angel en geheel of gedeeltelijk

ergens in of onder moet zijn verborgen

of wel daar uitsteken. — imam^s ook:

gestoken worden of gestoken raken door de

stekels van een stekelvarken.— o ccn-h <o (mjjs

een mensch of een dier met een boerang ver-

wonden; ook een dier, bv. een wild varken, met

behulp van of op een boerang vangen.

(izn <rri\ I. SB. niet doorgaan, niet plaats

hebben, niet geschieden ; voorts van eijeren :

mislukken, niet uitkomen ; en van vrucliten:

niet tot rijpheid komen. — Knr
h

r

^TnVt

)

s z^e

irvi d&nr) (hi \ onder trhiMnw — (E^2(U)cn^^n\ en

iv,rid(cn
eri\ zva. asmpn^^n^ zie dat bij (V) <rj m\\

rtrfiflTn'T^o^N SB. de vrouw met wie iemand

zou trouwen, maar die bij om de een of

ander reden niet-trouwde.— II. (cn-n\ SB.

zot, dwaas, onnoozel, gek.— wn-h\ mvdsv.

<ET? 2 cyi \\ — xmt'ri(ctao^\ SB. er in zitten

voor iemand of iets ; ook angstig, schrik-

achtig, bv. van een paard. — Verg . <rjam

CCYi 2
<rn 2 \ I. S. <i%(nji<u/i\ B. onwetend, oner-

varen, niet weten, onbekend er mee zijn,

in: a£nt(zrw <yid\ S. asn2(Lm(rvicujj\ B. jij, (ge, U)

zult het wel weten, zult het wel het best

weten; ook ik laat het aan het oordeel of

inzigt van jou (U) over.

II. cci(cm<yi2\ SB. in het groot koopen,

opkoopen.

(CYI ni cur) QJI
ff

\ SB. onrustig, buiten zich

zelf, wild, vurig, geelectriseerd ; ook van een

dier: onrustig, angstig, wild. — asriamii

(Lmoj)ji\ mvdsv.

(I?*) 2 *^l 2 CKYI 2 (Ml jl \\ — tvii-himitMji^ SB.

te transporteeren (m/nasDObiKhnjis met de kluit

uit den grond genomen of eenvoudig uit den

grond getrokken jonge boom,pjes omwikkelen

met kawoeng, kalapa of pisangbladen.

mm nj (Ml (Ki w — cctjcn'r\ajiah\ SB. het lastig

maken aan iemand, bv. van een kind aan

vader of moeder of van een vrouw aan Jtaar

man, door dan dit en dan weer dat te willen

hebben; iemand uit zijn humeur brengen

of maken.

am nri <mi (ten ~ji am\ f<^^(^i^^^SB.tQ

avond of morgen. Zamentrekking met ver-

korting van xm^h IV. en a?n(Kn(Knji\ zoomede

hat Mai. pagi, ochtend. — oj> cm «-rTam bezigi

men in denzelfden zin.

(EH 2 <ry) 2 (Ml 2 \ SB. muilkorf; ook halster;
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en het met zilveren platen versierde hoofd-

stel, voor het Hjpaard van een vrouto.

am *T7 am \ SB. tak, takken van een klapper-

boom, Jietzij nog aan den boom, hetzij afge-

vallen, en dan gerrieenlijk maar niet uitslui-

tend, zulke die verdord zijn. Een enkele maal

ook wel eetis voor tak, takken van den ka-

woeng, maar dan vm ^h cm (tm <^w

AS71 CUI 2 KH 2 P \\ — (SituiSd^ en an am tut

Si^s zie bij <Qtvi2\\—Aldaar ook StMdccms

(tfnd(M/i\ en (MWM2<&2{(«n2(hnji\\

azn cf)(Cl(*J) ^k(ma\ SB. driftig, opvlie-

gend, oplpopend van aard.

am (KYI
f)\

Boll. SB. bok van een rijtuig.

am 2 (KYI n \\ Zie voor vm*™™ vi \ w ?wm en

Kmi<KriaSi2\ bij a£i<8>\\ — Verg. ook het Jav.

Wdbk. op (tin
rf

tjU (hw/jw

am cm \ Roll, bakje, SB. blaadje, presenteer-

blaadje, schenkblad.

am (KYJ\ SB. regel, vaste regel, vaste zaak;

geregeld, vast ; voor vaste gewoonte heb-

ben; het is een vaste zaak; iemands vaste

werk. — xnxmiKn: vast zijn voor lets, bv.

van een bediende voor het tafel bedienen ; zijn

Taste werk hebben in iets; voor vaste ge-

woonte hebben. — Kmxm<H^an\ hoofdza-

kelijk, in de eerste plaats.— «7?a7>?^<wW<k^n

iemand of iets voor vast gebruiken of be-

zigen voor iets.

am (KYI 2 \ SB. tabak (Port, tabaco).— owni

(Ejti<ncn.<i\ een slechte soort tabak. — Zie ook

am 2 (KYI \ /. S. (QcStuijis en £><&^ B- maar

£!Q(u^J|^ dat niet op Soemedang: lusten;

houden van iets; iets lekker vinden. Voorts

van £l£!ruitha}(M/i\ SB. goed voort willen,

gaarne of bet best groeijen op een zekeren

soort grond. (rmM2m>\ mvdsv.) Zie ook tuiab

rup <&)to™ <**<&.<** ^ den menscb aanvallen

en bem verscheuren, gezegd van sommige die-

ren, als te zijn hun aard.— <Kn<cnttH-n\ S. <™w

(Q(uijl^en»™£>w^ ook »™<m£t^n B. belust

zijn op iets; er op belust zijn om iets te doen.—

* <Kn<njitKn<iQt<™\ of <™™ »™ ^Jf^ of wel <m

niiKnaSitiMKjji^ enkel of enkel en altijd

willen eten.— II. «&*^ SB. toenemen in

iets; hoe langer boe meer; al meer en meer.—

<& 9 *&<8,itii<Knjl" naderbij komende.— «n»

o&*&™^ gaandeweg, van lieverlede.

am(HY7\ SB. open, geopend; ook zicb ont-

nucbteren na te bebben gevast.— ^^

<uo^n de vasten breken.— ^^n iets
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openmaken, openen; open, geopend, van

een kist ofkoffer, ook, ofwel opgeslagen, van

een boek; voorts een lichaamsdeel ontblooten,

blootmakeil.- (EJiMV(*Ji2 r
rii!Ci(mjis of (E/imh miicejI

^<ki^\ van zelf opengegaan zijn o/van zelf

opengaafc, van een deur of dergelijke. —

«ji/K7jj_^i(K7^N mvdsv. (bv. een boek op meer dan

een plaats of wet meer dan een boek open-

slaan.) — (EfiMnMn 2 mi^s of(M^(M<md(Kyi\ zva>

Minns lets openen, opendoen. — danvmnais

aan 't licht gebragt, ontdekt.

—

(uxjiMiim

aj)(bvi{x:h(h.t)asnji\ middel om een schurk te

ontmaskeren.— cm (ejimh oZivi (isnjfx middel te

doen klappen.

(tzn (HYJ \ I. SB. gewricht; geleding van een

plant. Verg. mmw — ^vtimyiijimijis opschie-

tende geledingen vormen, zooals de awi,

kasb, tiwoe, pare enz. doen.

II. Holl. SB. boek. Verg. Mnasn ecu aw

(EY) 2 (HYJ 2 \ ong .
— am 2m 2 m* 2 s SB. mand,

mandje op een voet, het fatsoen is dat van

de w»i^\ maar de tcm mi t turns heeftgeen

deksel. De rijst wordt er veelal in voorge-

AST? 2 (HYJ P \ SB. ontloken, van een bloem. Verg.

a S
T*$ N en (rv,arn ^ — Voorts uitgezet, gerezen,

van eten; en uitgedijd, gedijd, van iets, dat

in het water werd gezet om te weeken. —

* mi t an 2 ^ (&m (ten ^ \ zie bij ajiuMtfw

(UY) (HYJ 2 (tO /) \\ — (EJitontaaii\ S. cciiniru/nru

O o O a O -n
? ^? N (EMUinrtiH12 M1JI\ en (EjI CKJ1 ^ Mil 2 M1JI S B.

terwijl (Enni tin 2 Miji ook hoffelijk is: iets ge-

ven, afgeven, ter hand stellen, afstaan

aan iemand of voor iets; ook S. (m<unxsri(i<Yi2T
o

(uyi^ en MiiiarntKniknjis B. [sprekende tot een

meerdere) iets geven, laten voor den geboden

prigs.

S
(UYJ (HYJ \ SB. de vaste bestanddeelen in 6^

o
(C12M1JISS

(Yl OZYJ orj (HYJ \ naam van een vogelsoort, die zich

in de sawahs ophoudt.— Zie ook bij afnajiss

(UYJ 2 (HYJ 2 \ SB. metalen, gewoonlijk geel ko-

peren kom.

CCin (HYJ (HYJ \ naam van een zeevisch . K.

azn (HYJ (KYI (HYjfj\ SB. opengespouwen, al

of niet gekruide, geroosterde kip of ander

vogel. — (MXTiiMWMntHiijis een vogel, gem. een

kip openspouwen, uithalen, vervolgens met

zout en kruiderijen inwrijven, maar dit

wordt ook dikwijls nagelaten, en eindelijk

roosteren.

a
(UYl (HYJ (HYJ (rUI/l \ ook Wei (cni^KYirujis SB.
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kleine, niet de gewone grootte hebbende,

onoogelijke en veelal achter aan komeode

(cm<n(th\ of wel ok cm i vrucht.
\9b\j

a QfEY) (KY}\ en cuiazn,un\ B. met (irntrmaj)/j\ en cut
05} ^^ fob v-/f

«rr7^7j?^\ er nevens of als nog wat mooijer

woorden: hulde, eerbiedige hulde. (cumins

xnxmarntujiji^ zva. KMjkaruw Bv. ojimt&ji *n

asn tniccnMndrn °VM \\ — Zie VOOrts tnojixm \\

O O ' * . 7 ..
(KJ) <EJI <> (tm (Kn 2 OJIfl \ eU <M (El y (Ul (C7 177? (HH ? (K,1 1 \ ZW Oil

ca^ x>i> ^' err «st --' J

m(&)%\\ — (Skr. bhakti, vereering.)

a
am (KYI \ 1. SB. feitelijk bewijs, bewijs; be-

wezen, zeker, een feit zijn; het uitwerksel

of gewrocht van lets. — Minuends bewezen,

aan het licht srebraert. — o8u«^ het is

een uitgemaakte of bewezen zaak; het

bewijs is geleverd; op overtuigende wijze

zijn gebleken of aangewezen. —ranixmo^

MJianjls bevonden te zijn in het bezit van

lets; uitkomst; gewrocht. — ocucn^ShtiH^s

iets bewijzen of bewaarheden; van lets

het bewijs of de zekerheid leveren; lets

constateeren door middel van proefof onder-

zoek. — f<&majn<Hv\ bewijsstuk. K.).

II. KTi"<r}\ SB. hebben, goed en wel

hebben, gezegd bv. van de icinst op lets.

(Skr. b/toekti, spijs, genot.) — <tai«m»ai\ in

handen gekregen; genoten; opgegeten.

—

Verg. bij <sa<K?iw

(tm (kyi 0SY)fj \ SB. hebbelijkheid,, gewoonte.

(mi 2 (n (kyi fasYicKYj n \\ _ M^r^*™^*™^

SB. (in wanorde liggende; door elkander

liggen wie mausendreck und koriander.

K.) — Verg. tuasntrunM^

(tm (KYI 2(*Jl/)\ zie (cmww

am (KYi asn Ml
fj

\ SB. frjne zemelen, waar-

van ynen gebak maakt.

(UYI (KYI ~z&\ SB. danser, dansers van beroep.-^-

' Gemeenlijk in gezelschappen tellende vier per-

sonen, geven deze dansers hun voorstellingen.

2 (KYi (K/J ft \ SB. afgaan, van een geweer of

pistool; digtvallen, digtgevallen zijn, van

een tijgerval; van zelf digtgehaald, van een

strik (&m <wji\ Voorts ten slotte, ten

laatsten; en eindtoestand, dwz. de toestand

waarin iemand of zoel een dier zich bevindt

op een tijdstip dat het eindpunt is of als

zoodanig wordt besctouwd van een - zeJcere

periode. — (unrndoitumitwa^s van kinderen of

dieren, die nog Mein zijnde, leelijk of onaan-

zienlijfc van uiterlijk waren en die op het tijd-

stip van volwassen zijn, er goed, fiinh uitzien:

ten slotte een knappe jongen of een knap

(UY)
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meisje worden of wel geworden zijn;goed

teregt gekomen zijn en er flink uitzien.—

volwassen zijnde, het verkeerde pad op-

gaan en niet teregtkomen, van een kind

dat men bedierf of te veel zijn gang liet

gam. — Kna£t9<xnaj>^k<mji\ een geweer of

pistool afschieten of afvuren. Verg . ^

am 2 (KYl ^JkdJVI P \ eTiow?. en zamengesteld uit de

laatste lettergrepen van ^ruiz^^n »™ ; \ ^m n

en tunoM^w Bij wijze van aardigheid zegt

men wel niEJiiKixmta<n^AaAJi^\ t. w. de dne

genoemde ingredienten : spaansche peper

,

trassie en zout.

am (KYl (Ml (&1/1 \ SB. visch, bereid met zout

en tamarinde.— «nKmam£l(EJi^\ van een visch

of visschen xmiur) am (&iji maken.

am (KYI arm
fl

\ S. xm^a^s B. zal, zou
9
zullen,

zouden, zullen moeten; nog niet afgewerkt,

nog onder handen, in wording; benoodigd

voor voor. Ook ciTniKmn^^ SB. net benoo-

digde voor iets om dat te maken. — xmxmam

<ru>^ SB. vrijen, aan 't vrijen zijn; ver-

loofd zijn. — (Si(LmcHJiinji2pj(K}\ het zullen

zjjn #
(3^A.aM(Si(cniKn!ruitmar)\ wat inzitten

of wat bij zitten, beloven, van iemand

gezegd.

am (KYl (YUl/l \ S. Mffl^N B. hetgeen men mee-

neemt of wordt ineegegeven om op reis

te gebruiken; teerkost, proviand, provisien,

reisgeld. ca^n(^taruanj^\of^Mninaoo^\ S.

(tnjjxnajntnp B. iemand iets voor de reis

meegeven, reisgeld o/teerkost meegeven .

—

aSaQaQcnJiimJls S. to oji (Cimt im^\ B. alles Wat

op reis en ook voor de reis wordt mee-

genomen; proviand en geld. — mow ok

aptayi^ s- wM«jfli^ B. hetgeen voor

a$fi£niru/i« moet of zal worden meegenomen,

en zoo ook voor reisgeld. — <bn.&» asn ^ji xmm

(£)2onjl\ reisgeld.

am (KYl (UU1 (KYl n \ houten zolen met hakken;

men lioudt ze aan de voeten met beliulp van

een in de breedte over de zool aangebragt

reepje leer, waar men den voet ondersteekt. Jav.

am 2 <KY1 2 \\ — xnxmz(Khi\ SB. een vorst ofrijk

zonder voorafgaande oorlogsverklaringmet

een leger op het lijf vallen ; iemand, bv. een

distriktshoofd, met een inspectie van zijn

distrikt op het lijf vallen, bv. van den resident,

(cntazm<KiM\ stuitbeen.
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am asn/iw —^1 am asn asnn \ zva. <*sh asti \\
—- Verg

.

azi(EJiasn/i\\

azn OSY) n\ I. SB. redewoordje tot uitdrukking

van verwondering of bevreemding over lets dat

zonderling of vreemi voorkomt of dat men

zich niet begrijpen Jean of wel dat men niet

verwachtle dat het geval zou zijn ; ook om

hoorder of lezer op iets, dat men zelf ah

. opmerkelijk bescJwuwt, attent te maken •• kijk

toch ! zie! — Verg. ajiasnj^s en ®iflow

II. SB. redewoord voor tumshds en wel

om Jiet in eens afknappen te beteekenen:

knap. Ook {Jiet WOOrd tmnananasn^tEidashg^

o o
Bv . amimRJi ^fnasti qahm'~nam asne-^aji2asm\ &o),(Vi

Mmwi/iw K.J,

tn Offl asrj
f)\

SB. in Jiet HollandscJi niet terug

te geven redewoord voor xn<najnri<Ki\ .cnim

enz. Jiooren, te Jiooren krijgen.

AST? asn \ SB. gebakken steen, baksteen, met-

selsteen. amamapamimjis groote vierkante

tegel. — KmasTKhJinKFiamp of (uw)"\ metaleii

buikplaat. Het geheele ceintuur, waarvan de

metalen buikplaat het hoofdversiersel is, wordt,

mits metaal zijnde, ook wel ajipi genoemd.
GiJ

OSTJ (1ST) \ SB. winst, voordeel, gewin ; ook zich

bepalen tot ; zich moeten bepalen tot ; en zva.

ok(8iw (Skr. bhdti loon. Prof. Kern. Jav.

JVdbk.)

azn asn \ SB. steen; gewigt.— amamasn\ edelge-

steente, steen in een ring of derg.— am asn

&^oo){\ oliesteen, waarop men bv. een schedr-

mes aanzet.— a-masniuiajia^^Aonj-j^steeJi, waar

op men iets, zooals bijv. m^'ci/w^fijnwrijft.-

am asn am ^am \ amethist. arriruamasn\ kan-

dijsuiker. — amasYiiJUEA^jj^ zie aJKBi-Jv*

famasn6^A(^J)^am!m/j\ slijpsteen* amasnapatzs

toetssteen. Rg.) — xn amain asn \ de plaats

waar men marak afdammen met steenen.

azr) 2 asn \ SB. de knol van een knolgewas.

O a O / o O a
am i asn oji oji arm <~n aaj \ zva . am rut am ?miim(ie:(iji\

zie dat bij amnjiw

(tm asn \ ong. am am asn s SB. begeerig, belust;

haken, hunkeren. — ^ am am am am \ belust-

makend, verlokkend. a^amamam\ of aziam

amasn6^i(HTji\ iemand door iets belust, begee-

rig, tuk maken.

azn asn \\ — xnxmas?i\ SB. met het been (bitis)

slaan, een slag geven. — ojiru^amams

elkaar met het been slaan.

(tm asn \ SB. afgaan, van een geweer of pistool;

knappen, springen, met een knai springen,

uitbarsten, van een vuurspuwenden berg.;
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met een slag barsten, van kastanjes in het

vuu?\ enz.

(Cn asn \ I. SB. demon, reus. (Skr. bhoeta,

een wezen, inzonderheid een boos wezen).

—

ni ax (cnosn \ boetavorst.

27. (Kid. zva. maoi*™^ blind; mmis donker,

duister; am<hn\ gebrek, gebrekkig, hep. door

het verlies van een oog of van beide oogen,

blind; nalatigheid ; verzuim ; bnedel, laag,

gemeen. Jav. Wdbk. Verg. het Soend. dSwiw
j

SB. te nauw voor den coitus, van het vrou-

welijk deel. — amasnasnafin onnoozel ; ook

geen stom woord afweten van lets, bv. van

een taal (toeli Mai. hardhoorig, doof).

—

(LM(n<u)(Kri(isn(tJ}(U\ (u ? 17 (Ui api asn t> asn \ en (Uii

<ncui(Knasn r-na§:iHi^\ zie bij aj) 2 ay aj) (kw/jw Verg

.

Jav. amasntviajiw \.— Iam asn ga mi \ en am asn a& au

aj>ni\ stikdonker; dom, stompzinnig. —

a^a)OT)\ verstompt van zinnen, z.a.bv.

iemand die door den bliksem is getroffen; on-

noozel. Coolsma. Handleiding)

.

(UTi asn o \ SB. ergens pleizieng, aangenaam,

naar zin zijn of wonen.

>\\ I. SB. de kern, waaruit de

klapperboom ontkiemt; ze is rond, wit en

zit van binnen teqen den bovenrand van de

(oude) Jclappervrucht aan. — aznasn^ajnfta^\

zijn met zoo'n kern; zoo'n kern hebben,

van een Jclappervrucht.

II. <criasn?\ SB. gebrek hebben aan iets;

verlegen zijn om iets. — amasrj9^ojaj)asnj^\

/of a7nasn^!Kna^.Siasn ij\ geldgebrek hebben;

om geld verlegen zijn. — ajia^mjasn^

dat waaraan iemand behoefte heeft; be-

noodigdheden. — am am asn %\ hetz* — warn

asn^im\ op zijn minst, minstens, ten

minste.

KM 2 asn 2 P \\ — tTmarmasm^ SB. de persoon,

die met de leiding van een hanegevecht

is belast, (K.); ook speler, dobbelaar.

(vm asn (K)
ff\

I. SB. meer dan, in hooger

mate als ; als, dan, in een vergelijking\ —

asnamasn (hnji\ hetz. — Verg. (turn (HTJfw

II, oznasntHijis SB, evenals, zooals. Verg.

azn asn (Kl/J\ SB. inwendig, innerlijk, van

binnen, in het hart; ook later; en hier

namaals. — am am asn (pr\ ZVa. m am asn <hi\

zie dat bij <m w JEn am asn an asn cmji is een Ult-

roep van verstoordheid of ergernis. Zie ver-

der bij oruajn\ en aldaar ook rumnamasnonjiw

(Jr. (J^l?)
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a
(EH am (Mfl\

SB. doodarm. — Verg . ™*

m oji twins en (MtariiLmtntunciJiji^

aznasn\ S. "j^w^ B. medgezel, makker,

kameraad; naaste; bediende; ook: zijn, te

o aSzamen zijn met iemand. — xmisnwajiiui

zijn zij, wier huizen naast elkaar of achter

elkaar staan; (criasrjiKJtxrnnrttvianji zij, wier

huizen tegen elkaar over staan, terwijl die

gescheiden worden door een (ucmw— dm am an

(K/KunKni-iiaci *o^n de met iemand mede wonende

Op het erf.— (CKcnasn'^Khn^ S. xnnni ttp c& (htj \

B. iemand tot makker, medgezel of kame-

raad zijn ; de makker of medgezel zijn van

iemand. — wxmasrfni^^ (zva. wzMiivrn

asncmjjw K.) ; ook zva. xmnsn\ makker, med-

gezel, kameraad. (ivrniTnumnim^s Jav. : met

elkander als makkers omgaan).

aznasyiw — ^.it^n SB. betrapt (niet op

heeter daad); aan bet licbt gekomen; aan

het licht komen.

(tm 0SYinr)\ SB. godheid, god, ook godin

(Skr. bhattdra, vereerenswaardig) . imani-n

M.rm^ de godin Doerga.

aznfasri(Kr}/i\\ _ o^^*™^ SB. van iets

zooals bv. een tak, die over den weg hangt:

terugspringen in den vorigen stand, nadat

men dien omlaag of wel regt of links uit

getrokken hebbende, weer loslaat; ook z66

terugspringende aankomen tegen iemand

of iets.

fun (15J) (Kan w — MaQw^ SB. een zwaard of

derg. trekken, ontblooten. Verg. Qajiasnji\

I. Zie ook (Kjfrf^tunasnji^ — (^gi^/EJiafnitrn/js

bloot, getrokken. — asn (in (tJKizn £ri
]

»m mi
ft

\ zva.

asn (£i (tj) op nsn <mo\ zie bij np asn 0Jin\,

a
(tm am (Knfj \ SB. gebatikt; beschilderd, ter-

wijl ook de grond gekleurd is, met aller-

lei grillige figuren en teekeningen, soms

met de meest schreeuwende kleuren, van

lijnwaad; zulk lijnwaad. — xnxnntanHva\

lijnwaad, bestemd voor kleedjes, salendangs of

hoofddoeken z66 uit de hand beschilderen;

batikken.

azn OSY) (ten n\ S. (rm^cm2<uviji\ B. hoesten.

—

m isri(gh(Ki \ hevige hoest of hevig hoes-

ten met van tijd tot tijd opgeven van

bloed, tengevolge van vergiftiging met gangsa.

Als geneesmiddel wendt men volg. Reg. v. Tj.

aan het water waarin een goong is gewasschen.

OZYI OSY) 2 (HYI/l \ SB. klapperdop. In het dage-

lijksch leven gebruikt men een klapperdop als

wadah voor allerlei soort van dingen, ook als
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rijstmaat, die dan soma een koti, soms wat

minder of wel wat meer koudt. Zie ook

cmajviw — ten (en asn i inn ^a.(lm \ ZVa. asnam'~n

#0?-b*d/W\\

van(K7) (Tf
OSn (KYI

[f
W — £}£i^asn(^\ SB

bamboe en klapperbladen vervaardigde

,

heele lage eerepoortjes ; ze zijn aan elkadr

verbonden en vormen zoo een lange rij, staande

in een regte of Jcromme lijn.

Km asn OW n \ SB. kaal op de kruin van het

hoofd, ook heelemaal kaal; voorts kaal, van

een berg of bergtop; en glad, door afslijting

of wel door opzettelijke afschuring, van een

muntstuk. Verg. crnmrv^/j^ (In het Buiten-

zorgsche onderscheidt men ten asn <k*^\ als een

kale plek of kale plekken hebben, hetzij

van scher'en, hetzij van zelf, van crnmru/i\

dat geheel kaal- beteekent, hetzij van zelf

hetzij van scheren. K.).

Q
(&J asn tiW/l ^ — axcirnairi (ten/] \ SB. een Mapper-

vrucht van den bolster of van de schil

ontdoen door afschilfering bv. met den

ccn 2 en asn aw aw a \ S. eeja. opgezwollen

buik hebben van het eten; een dikken buik

hebben; en van den buik gezegd: dik. SB.

van dieren. — aznt<nasn<Kn<Kni<nasn»ai<Kn/i\ die

dikbuik, als men zoo'n persoon ziende loo-

pen, zegt bv.: Majna-rnasnamttnasntKncuntmasn

Q O Q

OZT) OSn OSn OSn &Sn/l \ zie <m<m«snji*

azn asn 2 (*w/j w — 8asmasnj^\ ofxnaSlasn9asnji\

SB. de vingers uitrekken om ze te laten

kraken; bij het afbreken van een huts, de

daloeroeng of daroeroeng onder de sarang

weg trekken; enz. Ook iets, bv. een ajicm

uit den grond rukken, en zva. aaafna^g(ruiji\

am asn asnfj \ SB. met een gat of gaten,

gescheurd van ouderdom, versleten, van

kleeren, matten, rottingstoelen en derg .
—

«m«tt?<gi»5TQ<isr^\ hier en daar o/overalmet

gaten of wel gescheurd.

Illisr "api asn asn asnfj \ SB. in aller-

ijl, met spoed, zoo gauw mogelijk, van

»W
Q Q
am asn OJin \ SB. maar volg. Beg. Tj. S. en

<v}<m(mji\ B. het gedeelte van het been

tusschen de knie en den voet; ook maar beter

(cn(ut^v^asnojijf\ kuit, kuiten.

azn asn (U) \ Boll. Batavia; Bataviaasch. —

ao} <kv ivm asn <vi »bnt (Hyi \ naar Batavia gezonden
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of geexpedieerd worden, van personen of

zaken.

(Cn (&n orui n\ SB. ijdel, vruchteloos, ongel-

dig, van een door de godsdienst voorgeschre-

ven verrigting, bijv. in sommige gevallen, van

hetgebed; ook sva. ami^rnjiM/i^ (Ar. V\.n^j.

Verg. ccnan\>

(tm 2 AST? 2 (nj)fl\ I. SB. verzweringen, een

zweer, zweren aan de voetzool; ooh daar-

aan lijden. — //. Holl. bottel; flesch,

wijnflesch

.

flLTW dSYJ \\ — cvm (ur» ash \ zva. a^h^iKin\\

KM asm \ I. wordt verkl. met ccn wi oofl\ en zal

reel daarvan een verb. zijn.— <*J<ctj <isjf<m \ in de

uitdruhhing opgegeven bij -n®»»™^ woet be-

teehenen: later, te avond o/morgen. — II.

S. een vrouweniooord om uittedruhhen : ik kan

je het niet geven, je er niet aan helpen.

Men gebruiht tvn<isri\ of om te zeggen dat men

het gevraagde niet bezit, of om, het wel be-

zittende, niet den naam van gierig te hrijgen,

bij weigering.

(UK} 2 (U>n 2 N /. S. (u&Ji(un rrKhn/i\ of <uitvto$<un

T*fh)^ B. (u iun<vi xn (mj\ BL. buik. Volg

.

Beg. Tj. nfnga^ii\ S. vui ^nasnj^s P , en 00k,

met (U(ut(un r
r}(Mji\ dan er nevens, B. — In

het Buitenzorgsche en ooh op Bandoeng <u<ut

<unTi<Mjis P. terwijl in eerstgenoemde land-

streeJe <rwg»«sn^\ B. maar op Bandoeng <m

asTidJixnthnjiy B.is. Van dieren amt ash g \ SB.—~

II, vrm(tshg\ zie onder (3^k-namjj\\ — III.
t

nfnga£ii SB. pas, zoo pas, zoo even. —

Ooh zva. (tJiarh9
0j)ji\

en ooh zva. (3-»»?«ji2wm\

uitscheiden met lets. Verg. (I-Savum^ Q

anaJtJI\ en oJi&tanoji/i\ bij asnojin^

KM QJl n \ Holl. baas ; SB. timmerman ; ooh,

maar dan een Javanisme: .werkbaas.— asnixh

ten ojiji \ ooh voor timmerman.— <rui -n
^
xmctJt^\

meester timmerman, meester schrijnwer-

ker.

(izn (M n\ zva. <rj(&i$w

(tTn(9Jin\ zie bij G^i7r»»j^\\

(VM(M\ L SB. tijdens, toen, ten tijde dat,

ten tijde van. <Kmaznajt\ vindt men ooh.

II. SB. spraak, taal, bewoording, woord;

betiteling, benaming, waarmee men iemand,

bv. een bloedverwant toespreeht of aanspreeht.

.

a7n(imaji6^an/i\ uitdrukking, spreekwijze,

zegswijze. — (Lna7n(KJi6^Aiyn^\ iemand of lets

zu8 of zoo, met den een of anderen naam,

benoemen, noemen. -— (crmznMonjis spreek-

wijze-, spreekwoordelijk gezegde. (Shr.
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bhdsd, taal, spraak, stijl; tongval; spreek-

taal in tegenstelling van de heilige taal of
y

t

Sanskrit, enz. Jav. Wdbk.).

(izn(Ml\ SB. schotel, vleeschschotel.— unaS

<*m«snM/i^ schaaltje met een deksel, groen-

teschaaitje met deksel.— okmimjm\ soort

van diepe aarden schotel. — (u nimn oji \

groote ronde schotel, vischschotel, ge-

bakschotel.

(V7)2(KQ\ SB ijzer. — iisn(hjhafh 2 (Si\ smid.

—

(iftM.ipMM\ verklaard met nmsrjrto^^cSis

magnetisch ijzer. (Rg. : the loadstone).

Jav.: ^i-n(u}M\ een soort van ijzersteen,

ijzererts.

(EM(9J1\ I. S. (LVHMs en <chmjioji\ B. kunnen,

het kunnen; in staat zijn tot iets ; in de

mogelijkheid of hi] magte zijn iets te doen;

kundig, bekwaani (Skr. wisd, verstand. Jav,

Wdbk.) — imni(Kj)\ en 6-& ,rnMJK>Jt\ mvdsv.—

(M(vmoji\ SB. kennis, kunde, kundighe-

den.— (u no i:n tkj) \ hetz.— (KV.vmaji(3^A<Hi^\ SB.

bekwaamheid, bedrevenheid . — icnxmoji

6^kthq(hn/i\ (bibisadnan) SB. het air aannemen

of zeggen iets te kunnen, terwijl men

het niet kan. — (ci(cn(imaji(Ei/nwi%\ hetz. —

o<cS<cSffJi'a8\ SB. dingeD, die men niet of

waarvan men de daaraan verbonden be-

zwaren niet kent, lfgt tellen. — «?n«J^\

zva. (m(t7n(M6^M(Myi\\ — ojiKmoJncnoJi\ SB.

zooveel mogelijk; zooveel als in het ver-

mogen is.

II. cut (C7«7?? oj) \ SB. ook ftm a£iM \ K.) iemands

tooverkunsten, boosaardige tooverkunsten,

duartoe strekkende een ander te schaden, leed

toe te brengen of te betooveren. (Skr. wisa

vergif. Jav. Wdbk.).

Q Q
(U7) &J1 \ SB. het mogt eens zijn of het zou

toch kunnen zijn, dat ; het mogt eens

gaan met .... als; opdat niet; uit vrees dat

misschien ; welligt, alligt ; en in de spreek-

taal: er mogt eens schade aan toegebragt

worden door bv. de muizen. Verg. (KJinm(hnj\

. o * a a a a
cu n~Li aji (iju \ en *™ 2 <vt w — tun 2 run (ui \ zva. <&nM \

CO

het zou toch kunnen zijn; 't mogt toch

eens zijn of gebeuren.

O n
(VM OJ) 2 P\ SB. nat, VOChtig.— cto (U *{ mn (mjj \

iets nat maken, bevochtigen.

KM 2 OTj 0v/l P \\ amcntnrfaJi $ \ SB. TOeijen .

(n (Ml (M (M!/)\ SB. benaming van de betrek-

king tusschen de wederzijdsche ouders van

gehuwden ; iemands besan, en zoo iemand beti-

telt men ook wel met besan, tot hem sprekende.
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rjz7nfqdmaj}(taa<i/i\ tot elkander in de be-

trekking van besan staan o/komen; zich

vermaagschappen als besan met iemand.—

oji^h\ en (vt(U)^ha7i(hn^\ zva. 77(cr?^?^\ en

<n xm rn urn qjj <k\ *Oy7\\

o
2(KH (Kl n\ SB. een tegenzin hebben of

geen lust meer hebben in iets ; walgen

van lets; zijn bekomst er van hebben;

genoeg er van hebben. — iunt£ldm^\

als karaktertrek : gauw ergens een tegenzin

in hebben of krijgen; gauw geen lust

^meer hebben in iets.

(IZYI (Ml \ ooJc x:n(KiiniiKi^\ en (im(KJin^(Hr/i\ SB. hel-

der of goed van gezigt, als een eigenschap

van God (Ar. vusa^j.

(IZY) QJ) \ Mai. — asnvi<hn()j)\ betiteling van den

Gouverneur-Generaah de Groote Heer; ook:

de oude heer, als benaming van den vader

van den heer of vrouw des huizes; voorts

<tqj)2aa
/
'j(cm(KJi\ voor de moeder : de oude

Mevrouw. Maar men zegt ook asn<u>9ag

i\ji 2 <vnjl\ of B. asri>V)(Hi^*(ii ?\ en (kW2(K]J)(hti$

rugiun/l\ of B. (Wt(>qjl(KJ}(Lli\\ — II. (imam

S / * C) O s
ajmichnij\ OOK asn ixruruteri o^mi <Hin\ een SOOrt-' Co —

"

moerbezieboom, die in zoogenaamde, levende

heiningen veel wordt aangephnL

en (tm (n&J1\ SB", ieder oogenblik moeten

wateren. Verg. xm^^iztrv^^

(trr) (n 9Jl o? 2 \ ook o^^n SB. winst en

verlies gelijk op deelen met nalaten van

berekening van interest ten behoeve van

den geldschieter, van twee personen die ge-

zamenlijk handelen, i. d. z. dat de een 7iet

geld schiet en de ander handelt; ook oolg\

somm. te zamen en ieder voor de helft,

van het iets koopen of betalen {Mai. pesero

of persero. Port, parceiro.— v. d. Tuuk.)

(iZYh 9J1 cyj o \ naam van een plaats : Basra?

a/
(unfaj) n>l (hOfl\ zie www

am aOldJl (HD
/f\\

— Minkiirqcuitfaijis SB. zich

verslikken ; het eten of drinken in de

verkeerde keel krijgen. Men meent dat

* het zijn oorzaak heeft in kwaadspreken\ waar-

van men op dat oogenblik het voorwerp is.

0?n (M asrj n \ ccnwro lM asn/j SB . het soort

baadje waarvan de lapellen naar binnen zijn

omgeslagen, dat ver over elkaar slaat en geen

knoopen heeft, maar regts en links, naar

verkiezing, kan worden digtgestrikt. Mg. K.

Maar men noemt ook wet zoo baadjes, die

sleekts veel hebben van een cert a&nrmKji asrtjj >

en 0. a. met knoopjes gesloten worden.
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(im 2(^/1 2 (Kn2<ru>fl\ I. SB. dik, goedin

't vleesch, van een kind,— II, zie uitajit

(C¥t (M OSYI n \\ — £tcMasnji\ ook &viMasnii\

zva. <Mti$jto?i(K7iji\\ — ccn(i7noj)<v>n/i\ de veer-

krachtige stok aan een wipstrik. — Verg.

fa oji nsnji\ bij (iJi (M asnjlw

(VTi 0vfl 2 (tin /) W — <Ki(vti(iJiifisnji\ SB. suiker

(rietsuiker, goela pasir), ook zout wit maken
J

de suiker door er
9

terwijl ze schuimt, het wit

van een ei door te roeren.

azn QJl OJl \ SB. kust, zeeoever. — «S»3o3(ut>»S

Sj)\ op (aan) het strand.

(V7i (W) cnJI fj\ S. <™&>^ B. (sprekende van een

meerdere) zweer; een zweer hebben ergens.

wm 9Ji (un asm n \ ook Si^Stasn^ Roll, be-

sluit van het Gouvernement of van een Euro-

peesch hoofdamdtenaar, zooals een resident of

gouverneur.

<cn (M a&(m/j\ SB. de gulden middelmaat

bewaren; goed en netjes, maar niet op-

geschikt, met betrekking tot gekleed zijn.

(tm (Ml (LM <&n/j \ SB. bij ongeluk een weinig

dunne stof ontlasten. Jav. *oi«^(»3^«5r?^\

dat ook in het Buitenzorgsche wordt gebezigd.

Aldaar (cnajixMttsnj^s zva. (Ei nl ^!Jl
s (z^ ^V

<p
rrt(M/l\ II.) VoOrU aldaar (inamccncuituu

asnc-\ en in de Preanqer: &amasn^nxme^\
CO * s

zva. ziet er alleronoogelijkst uit, van het-

geen door iemand werdgemaakt of vervaardigd.

Bg. K. — Verg. (twamccnaAJKHT^w

nzn QJ1 \ Kw. — Skr. bhasmi, in sommige zamen

'V
stellingen, ah bliasmi-bhoeta^ tot asch ver-

teerd, bhasmi-karana, aschvorming, yer-

branding. Jav. Wdhk. — <u?^~n^\ SB. een

aanplant, ook een roonerbende of derg. uit-

roeijen ; de hama, die een veld teistert, ver-

delgen ; de huizen van een dorp, dat zal

ophouden te bestaan, afbreken ; een betrekking

of een zeker soort beambten opheften; ook

fig. iets van zich doen of bannen.

q o as* as'^ Q
nzn 0v/l (nsi p (isn nri ocEJt (to^yi (trn ceji fj \

Jr. ^p^\{j\~*^^\^\*v*5 in den

naam van God, den genadige, den barm-

hartige.

mm ojj \ SB. het water in den buik hebben.—

an e^iKpojis een zelfsvervloeking: ik moge

waterzuchtig worden. — Verg. &*^ en

am (M (Kn (ruin \ SB. ongezeggelijk, onge-

hoorzaam, van een kind," ongezeggelijk-

heid, ongehoorzaa,mheid.
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(VH 2 (Ml 2 (CI 2 feW
ft

\ !• zva. cfnasmtnjiji\

en «sV/o^3»o7(n^\\ — II, (Verg. Jav. ccnojt

*n,<*>n/lA SB. een vreesverwekkend o/vrees-

aanjagend uiterlijk hebben.

(tffl Q-J) \ S. ccniMh Ch0
Jl

s
" P- (KH(Ni!K7ijj\ B. en B. L.

(sprekende van een aanz.) meegebragt, meege-

nomen door; ook, nevens «st?/ow7\ enz. mee-

gebragt, meegevoerd enz. door hem (haar,

hen.).— (ejhui\ S. <mi7ii(miKyi\ P. /^(mirnyi^

als bov. B. en BL. iemand of lets brengen,

voeren, meevoeren, meenemen, meebrengen,

^met zich nemen of bij zich hebben; voorts

en dan gew. SB. of desverkiezende xnxm^i<tnjf\

als P. leiden, voeren, brengen tot lets;

influenceeren, invloed uitoefenen op iemand

of iets ; iemand mee doen deelen, mee een

deel doen hebben in iets; iemand mee-

sleepen. — omo\ a71carini
^n

(

^l/J en c
^Qjj

nr)

go»a?,/\ mvdsv. en wel als meer dan een per-

soon eenmaal &i<ut\\ Voorts ^o(j^w|\ enz.

zoomede ^i^<u»5^a^\ enz. insgelijks mvdsv.

de eerste, wdar een persoon bij herh. <snui\

en de tweede, tcaar meer dan een persoon zoo

doen. Maar (&i*-naji\ en eTiiu^w|^ worden

door elkadr gebruikt. — aQt^nn7ntm\ SB.

of met tomtHwicngiiMp P. ook: niet te

verplaatsen door iemand of door een zeker

getal personen. — (BKvt(^trf<m^\ SB. zijn

eigen zin doen of doorzetten. — i^an/E/t

iejku)ieji^ik)^\ iemand, die niet wil luisteren

naar goeden raad, een verbod enz.; een on-

gezeggelijke stijfkop.— (e*<&ku)\ S. xn^mm

ayi^ P. twwM(KTij]\ B. met zich voeren,

bij zich hebben, aanbrengen, aanvoeren.

—

a* tui (&i <w \ SB. of desverkiezende <m ten (man

i&"£JI^ P- meevoeren, meenemen ; ook iemand

meeslepen, mee doen deelen. — <en mi rut

<&i~ji9snjl\ S. enz. met iets op den loop gaan.

—

svmtm<v)(3^(hnji\ S. <cn{vmm(hq(HTjj\ P. hetgeen

iemand voert, meebrengt of bij zich heeft.

atn2!un(UY}<v)(3^kiHTji\ niets meevoeren of mee-

brengen. — M (mi nil nj) cm \ S. enz. zooveel

als iemand met zich kan voeren, kan

dragen. — {i^niui^^AttHnrvizasnj^s SB. met

betr , tot het leeren of aanleeren van iets:

voor den ouden dag, opdat ge dan iets

kent, of wel, op dot ge het dan, wanneer

voor anderwerk uw krachten te kort schie-

ten, zult kunnen. xmevnans SB. tengevolge

van; uit; dewijl, doordien, omdat. —

(isn on ten (U)cki\ (kti vntuiaas en asniM ckti acm ojhhis1
hetz.
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Q
asmaJi\ Holl. boei. SB. de boeijen, gevan-

genis. *iuamfq(Ui<m^\ hetz.

Km <Ul\ zie a^a^w

asm 2(U)\ SB. soms, altemet, welligt we], wie

weet, of. Tot versterking wordt asnzcchs wei

achter gevoegd. — Verg . tKnajnaja-ns en ^
G)

asm (Ui 9 \\ — an tun (Ut q \ of <io) ccn tv) q tu on -n cm { \

onder, onderhoorig aan, in het gebied

van. — xnocntv^\ iemand .of lets onder zich

hebben, besturen.

asm OJi 9 \ SB. vrucht, vruchten, de vrucht van

een boom, plant of gewas; ook bep. de vrucht,

vruchten van den manggaboom. — ash Mn<njKui$\

manggaboom.— (cnnji^tunimjs vruchtdragen.

xm nrtajt ? tun a-n/js mvdsv . (van meer dan een

boom.) — iun oji % <hcn cvm \ /. de boomvruchten,

die, als voor den mensch oneetbaar, niet

onder vruchten, fruit, worden gerang-

schikt. — II. naam van een lekkernij van

(Vt (naz: <htji\ en SUlher . — ajntoiqccn^itisn/j^ zie

, tun t? asnjiw— tun ajt % <xn tn iui tm \ ingebruik nevens

ocn(ri(U) Jo \ zie dit laatste op het woord. —
a a • a o

(U7) (V) q tun asn (M/j \ zie run ttsn ajytw— ten oj) % ieji asn \

OOgappel. — (un(un(U)^(Lfnanjf\ ooft , fruit

,

vruchten.— &a^(vt^ajnant»q(>n\ het vruch-

ten zullen dragen. — am arn X7ntv)^tuncmji\ de

nieren. — Verg. a^«^^w

0S7) 2 Q] (U) P \ SB. wit katoen, zooals o . a. ook

wordt gebruikt voor lijkkleed; van daar lijk-

kleed, doodkleed. — Verg. truia^gtm^asn^

bij truojigthn/iw — <x^xnmn^(tj}^cunttnji\ een lljk

met een of meer stukken bbweh of lawon-

poetih bekleeden.— Zie ook -S^n en verg.

<*p<*Zl(MJI zoomede tuianaji^Athnji^

azrj (Ul (HI \ (Kw . de wereld.— Skr. bhawana,

een verblijfplaats, plek, woning; bhoewana,

een wereld, hemel . Jav. Wdbk.)

.

asm OJi an \ zie a^no \ aan het slot .

asm OJi \ <S. <rum<FJi\ en flwe(Uf4\ Jo. lip, lip-
•CO CO -^ L

pen; SB. rand van armaSts van een put en

derg . — vm (U) ojiji ni -^2(0^120^12 an /j\ spr

alles wat men hoort dadelijk overbabbelen.

(eji & ttj) Q (Lut/i^ SB. een fiuweelen tong

hebben

.

asm OJ) OW a \ SB. het hout, waarin het ijzer

van den patjoel is gevat. Verg. ant-ntm/i*

OSIJ OJ) 2 am a \ /. klanknabootsing van het ge-

luid ook naam van een vogel, die, door zich

op een erf, waar hij zich in den regel niet

ophoudt, te doen hooren, aankondigt dat daar

binnen kort een kind zal geboren worden. —
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(kjiizi <rn njn (ui z aayi\ zie warn* — 11. (irnturjtvit

'Kryi\ SB. (de baniboezen ring in een doe-

doekoej . Bg.)

.

(tm2(n(U) (KYl f]\ S. pokdalig. Verg. cm-nz

Mnjl \ en o-tm z r) oji \\

(Cn (Ul OS77 n\ 7. c3><cnajiasnji\ SB. pare snijden

of OOgsteil. — cwiTnaJKisn naj\ ook anamfumsrt

najj\ een veld of een gedeelte van een veld [een of

meer naizasntiaina/jA oogsten, snijden.

—

urn

7 o o .

arn, (U) asn nan \ OOK nan irn xji nsn nan \ zva. ^n z njn z la
I) as\j -" asi,

•-'«

id nan \\ — iui rj -~n oui nm <o ,is/> z ch

i

fj > of wel nji <ctl

«jirinzoa/}\ te veld staande pare. — 77. (kviji

asrnm/j\ (Mai.) zva. nr<ik ill? nana ,n\\ Beg. Tj.).

OTI (E7) (U) #57? n \ zva. 1vTU)\\ — n^inr^n^n (ui ns\ij^\

(?)

ZVa. nzianaaw

dm (Ui arut n w — o«^-uj ri^\ 7. den riem half

doende rusten op den kant van de schuit,

daarmee regtlijnig het water wegduwen,

in de rigting waarin men de boot liebben

a om aJ) 7ii z

(; (Kij
wil. De laatste (Uinryji^riizna/jw — In het

Bandoengselle rndmaiztn^ Jiet gebr. woord.

K. Verg. n^)mizri^jj\ etl tmnmoAJi^

II. caxm<u)<rufi\ SB. van iets, zooals een

steen, dien men draagt aan het overigens on-

hezwaarde eind van een draagstok: als tegen-

wigt dienen van den last aan het ander

tdteinde; toorts van de cpbrengst van een sawah:

een geldswaarde hebben gelijk aan het

bedrag van hetgeen het veld host aan inkoops-

prijs. Hetgeen mogt zijn uitgegeven voor be-

werking em., laat men dan buiten rekening

.

(UT)(U)\ SB. ui, uijen.— <cn(Ui<cnt&aajiji\ knof-

look. — (c,i(6injnz(uiz^\ sjalotten.

(UT) 2 (U) 2 W — SzSlzs SB. kauwen, fijnkau-

wen, bijv. lets tot zuivering van den adeni, na

(nik nai z ru/^\ te hebben gegeten.— Verg. nan

rn oji nai ^ \\

(En (Ul \\ ajixm.iui^ SB. iemand bij geregtelijk

vonnis verbannen, weg^enden naar een oord

van ballingschap, veroordeelen tot dwang-

arbeid, buiten de plaats van veroordeeling.

ornxjum na n\ dwangarbeider, veroordeelde tot

dwangarbeid, op een ander plaats als die

waar bij werd beregt. — (uia:rj
j

(iJinsiaa/(\

plaats van ballingschap, ballingsoord.

OZY) crui ff\
SB. niet terug te geven redewoord

voor tbiazn-nji^ ook voor n^nr^rui^\ weer boven

komen na onder water te zijn geweest.— Verg.

xmznviJIw

azr) 2 nrui n \ SB. kwam, werd gebragt o/bin-

nen gebragt bv. het eten; vertoonde zich;

zich vertoonen. — Op bl. 141 Gesch. Jbdoe-
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raliman en Abdoerahim tvordt am2(nj^\ ooh

gebruiht a™ an Si cm nni/i \ maar naar het schijnt

verheerdelijh . — tcndiruttru^ zva. apu^cm/i

ilt) a£z cm/jw — Verg . <w» *sh tun ash w

(UTi out \ I. SB. struikgewas, ruigte, struiken;

begroeid met gras en onkruid; een wilder-

Ilis zijn.— II. <w» 26-^asri <nJi <wn<nji\ zie bij asrj iru

(httjjw Mai. bala, beproeving, kommer,

onheil.

Q
azn<rui\ SB. placenta, moederkoek. — amru

<rniM(hquza3>\ geboorteplaats, plaats daar

men het levenslicht zag.

KM en aru)\ SB. koepeltje, gebouwtje, afge-

scheiden van het huis; men zit daar dihwijls

en outvangt ooh daar toel gasten. — Voorts,

maar dan een Javanisme, breede bank, om

op te Hggen of te zitten, gemaakt van

bamboe en met leuningen achter en aan

beide zijden. — arix:n'nr\,iamrnaniiuiae:cEJi^i<Hi

(crjcm\ de bale zijn van een bangke en de

djampana zijn van een boegang; «omschrij-

ving voor (u ojimaa^ lijkbaar. — xmtziqtcn

<n itui \ zva. arn (ea 9 ash am\\ I am ay ru am ah \ naant

van een lagoe tatabenhan. Reg. Tj.).

(t?naU/\ in het Buitenzorgsche zva. o^oow

Eg. K.

(UTi arui 2 \ of arna^am(nji2\ SB. veulen van een

paard of ezel.

O^ Q n Q Q
(EM 2 OTU) \\— fcjit<nji\ S. xna^,aj}asn/j\ F.^omim?^

en azi<&i<m?\ B. koopen, lets koopen. —•
(viojii

crSi\ enz. mvdsv. {van meer dan een persoon).—

&u<n!ia.vi(UT/i* ooh mvdsv. (meer dan een s door

een persoon), van daar ooh lets opkoopen*

voorts nog : van (bij) iemand koopen. — En

(ZTajiz<i\jia,vi(Ki/i\ de mvdsv. waar meer dan

een persoon meer dan eenmaal koopen. aw

am2<r£>\ ooh: door schuld in geld of goed

afhankelijk geworden van iemand.— <?.»*<?

8

a<manji\ S. xn am khz ^ umar^p B. (van een

meerdere of aanzienlijke) geld besteden om

iets te koopen of voor den aankoop van

lets.— (EJi(zi2(rutun2(Mji\ o. (&i cm a?i2 q (h n 2 arM \ n.

voor of ten behoeve van iemand iets koo-

pen, — ajiS2cn?i\ SB. wat dient als middel

om te koopen; het geld, het bedrag waar-

voor iets werd gekocht; inkoopprijs; het

benoodigde geld om iets te kunnen koo-

pen. — cu kid <r\ji 6^aoSi an \ iets dat men geeft

of afstaat, tot bevrediging of tevreden-

stelling van iemand.— o^Vrn^uN koopen

in onbep. zin; inkoopen doen. — oSirw^.tf™

<rua~ri2(rffi6^*as?i\ over en weer, steeds elk-
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anders redelijke wenschen of begeerten ver-

vullen of trachten te vullen. — QzrviQzrSis

iemands goede gezindheid trachten t&ver-

kr
ij
gen . — (cri an ^n ? vu lu tbnji \ slaaf

.

(L71 cnjj \ SB. het haar op het lijf van menschen

en beesten; veer, vecren ; wol ; het haar

aan een rijstadr; stekels van een stekelvarken.

a . o
urn rhiw (KjIm zie <M t) w — ccn ?v j oei asn \ OOg-

haartje, ooghaartjes.— icn 7\i!Cmriam^i\ de

slagpennen in de vleugels van een vogel. —

arn\at\A\(Bi 2 nrj cHin asnjj \ zie a^'n aa/jw — am/njiut

w^ met haar, begroeid met haar; met

veeren, veeren hebben. — ( (en r>j mi a_w \

benaming van die lange xeeren van een /man,

Welke uitkonwi als liet dier crmrntKfidfnoiamw

Rg. K.) — (vn<cnna(Fj(KiiHwji\ in liet Buiten-

zorgsche: onder en door elkaar opeen-

gepakt zitten, van een veelheid van mannen

en vrouwen, die ru ru < r * as?* oui z (uh\ K.)

KM OTI OTU) \ SB. wit, van de liuid van een dier^

zoo als bv. een buffel. — a^an.^aL-ntn:rLi\ een

albino. — «aw^Kn^^ru \ een witte buffel.

—

(iTnirwojirnrLis zie tcrt(n,iaJiji\ II,

fn(Vm(ru>\ SB. (a) het dier (kip, buffel of

geit), dat bij besnijdenis moet geslagt

worden, op het oogenblik zelf dat die

plaats heeft; (b) zva. ^m <wim asn \ en voorts:

medegaan tot in den dood des noods. (Skr.

weld.) — amvi(Eiiu\ zva. W(i:ri>Tvi\ (b) ook

:

de zijde houden en blijven houden van

iemand. — tqir.nnxKuasu^ en sprekende tot een

meerdere ook wel eens frf^mt\Ji(ui(nii2(Kyj\ me-

desterven. — 0-1^1711 a u6^k(hnjj\ met iemand

medegaan, iemand volgen in iets ; ook zva.

tKirrvi <ki afifl\\ Voorts : om iets niet geven,

op iets geen acht slaan, met het oog of

ter wille van het een of ander , en zoo oSi

(rjrn)7U(3^icHi^^\ dikwijls zva. (hrni^d(mjj\\ Ein-

delijk (o^.t^7 7L?(j^^\ nog kunstterm voor:

medegaan en den vereischten tijd blijven

in het water, met iemand die besneden moet

tvorden. Zie ook ^^7^6^*^/^ bij ^/.T)

a<yi^ — a.jitnxm(iu(3^A(Hi^*<Ei~jiq\ des roods

bereid zijn een eed doen. — (SirrjxniauG^

anSlnis het niet ontzien strijd te voeren.

—

CKJ) .7 L7 ^ Of! (Lm 7h10-b* (HTJJ \ ZVa. ^ MJl % OSY) (til) tUUHl/IW

(Si^i^ifru(3^2(Hyj\ iemand die zal bela of

om te bela; iemand, die getrouw zal

blijven; ook; het dier om te strekken of

dat zal strekken tot bela.

AST? 2 (TU) \ SB . garen op een klos of aan

een kluwen. Verg. (Hnjfnrviw Ook: bal,
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billardbal. {Port bold). — tj««p*^^

societeit.

(Cn 2 cnJ) \ naam van een inl. gebak, gemaaM van

rijstmeel en eijeren.

dm (nj) P\ ong. (utirnw^ SB. veerman, veer-

lieden aan een overvaart, en staande onder

een c«n(U(ru) lQ itli $ w Verg. o rvi ^ \\

rtift crQi PW xnoS<rvn\ in let Buitenzorgscle;

vooruitpuilen, van een kropgezweL K. Verg.

a
am 0-ii aui ? w

s '

(£r)2(nj)?\ SB. gespleten, gebarsten, ge-

kloofd, in tweeen gescheiden; kant, zijde;

zicli in tweeen scheiden, barsten, splij-

ten. — <Qtnji^\ lets zooals hout of bamboe

splijten, kloven; een ei openmaken, in tweeen

breken. — ajmStru^\ aan de eene zijde, en,

ook wel MOJitmitrvi^ een van de handen, voeten,

enz. Voorts: de helft, de eene helft, de

ander helft; en, maar dan ook tcel <cn?ru^

aan den kant van; naar den kant van. —

dj) (iQg iru < £nt tun n of ^™ <*»' »" ?
™

'
rV N de

ander. a~n2<rijn£lajit\ breekbare waar,

zooals borden, glazen enz.

a^i(rd)P\ een Jav. Jcramawoord: welligt, mis-

schien . — <cm imm % \ zva. am ?^m \ zie dat

7 .. o a

(UT)2(n arui 9 \ Mai. &5^ >
kunnen , kunnen

gedaan krijgen.— oji xm 2 <n tmi t
un * ^ ™* ? ^ zoo-

veel mogelijk; zooveel in mijn vermogen

is. Bit Maleic. is algemeen in gebruik.

OZT) 2 OTUI 2 (§ s~Z& (&1 ~A \ ook wel xniaru <eji^a\

a7mn26^A<ni^i\ 0^ a7n*T)?T)S-3»{\ #Z?. dikwijls

gevolgd door oQixm\ tot versterking : geen

kwestie er van, dat; wat een vraag! geen

denken er aan, dat.

dm (nJI am \ SB. ramp, tegenspoed, onge-

luk, bezoeking, onheil. — (SivnruicnaMian^

hetgeen iemand dreigt, bedreigt of hem

een ongeluk zal bezorgen; ongeluk of ramp,

die dreigt.— <m tn? /i 1 im <*» * *^ x een ramp,

ongeval of onheil toebrengen, veroorzaken

aan iemand.

(tm CrX/l ^-^P V\ an vmrui c~ $\ SB. zoo dat de

mond van buiten rood ziet, rood gekleurd

is, door het uit den mond vloeijende

speeksel, van ahj^cui^w

(tm OU) OJ) \ Boll, blauw, en bep. ook het zooge-

naamde blauw, stukjes blauwsel, die op

de pasars en in de waroengs worden verkocM.

aciamruiw iets zooals een kleedingstuk met

blauwsel behandelen.

(Cn cnj) (HI /I \ I. SB. de maan.- a^rumrvi^

J
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schijf, om naar schijf te schieten, en (naam

van een riviervisch . By.). — 2. tcnru<mji\

S. (k,icSi^\ B. maand. — ajixm^utrnj^ een

maand, per maand.— ajixmru ^rm &w« \ deze

maand; ook deze geheele maand. — ^niLu^n

^ ^,1777 77.7 io ? (ttt^ \maandelijksch loon, maan-

delijksche betaling.

<VYJ 2 arm 2 (HI [j \ SB. het maandstonden

bloed; en (in het Buitenzorgsche zoa. ten 2

<tu 2 (K\ itnji \ A .) am 2 -ru 2(K\i\n^\ JS. «sn <u (Kji 1777 nay \

B. de maandstonden hebben.

OZY) (YUI (HI (KYJ ft \ naam van een zeevisch.

TJI
a

(HI(KYJ (YUJ (hfj (KYJ ft \ zva. a.ji <rh\\

OZYJ (YUJ (HI 2 \ onq . omtntahionmns SB. loods

van bamboe en gedekt met m mi g cujjw

0. a. icordb zoon loods gebruikt tot tijdelijke

bergplaats van hont, baJkert en derg . ook,

maar dan gewoonlijk versierd, tot feestlokaal,

bij btsnijdenis en trouwfeesten.

{EH QZ] (HI 2 \ zie onder arm-iciimaw

era
OZYJ (YUJ (Kl \ SB. geld voor den da^elijkschen

leeftogt, huishoudgeld; uitgaven, voort-

spruitende ait den aankoop van levensmid-

dtlen, ook voor een arbeid, bfjv. voor het

ontginnen van een stick grond. — (cnxmru(m\

inkoopen doen.— cciiTnMMG^aihn/i^ iemand

balandja geven, het noodige geld geven

voor eten en kleeren of voor eten.

ozyj qui \\ — (i%Kr)M\ SB. het geheele boven-

lijf of ook: zich heelemaal insmeren met

een geneesmidel.— 077 1777 774 t> ooji \ iemand enz.

Verg . (ci ru rui w

(UYJ 2 &UJ 2 \ SB. blind, in dezen vorm dat ter-

wijl de oogen niet verloren gingen, het licht

er uit is. — ecu 2 1^12^1^11 2 rti^\ blind aan

een oog.

(UYJ (KYI ft \ klanknabootsend redewoord voor het

(HiMnniiho^^ van een mensch: paf.

(YTYJ (KYI ft \ klanknabootsend redewoord voor ah

(irnwKHi/i\ en {Hi(im r
n<Hriji\ van iemand die ligt,

OOk VOOr aqj)!V:j$\\

(UYJ 2 (KYJ ft\ SB. er afbreken, van iets zooah

een brok of de brokken van de pilaar, waar

het rad van een rijttiig mzt kracht tegen

aankomt; cok niet terugtegeven redewoord

VOOr 777) tTj XjII w

(V7J (YUJ (KYJ fj \ S. <i»o^,uji\ F. verg. ^g|\

dat ook als P. toordt gebezigd; — <^*8 ?
n

B. terugkeeren, terugkomen. — <cn -n »u <*^ \

(Vi ni (kjj rujj \ en <&* -r\ ru ^ \ mvdsV. (C77 ru tun^

(K7?\ de binnenkant van een deur, dwz.

de plaats binnen, naast de deur.— xmrvumn^
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(fi^i^\ van een kip: de veeren in de vleu-

gels zoo hebben zitten dat de onderkant

zigtbaar is en men zou zeggen dat ze

om gedraaid zij n .— kji «&> ihw ^i am au >n rcn ash % \

zegt men van liet terugvragen van iets
1
dat

werd gegeven. xmnu<ipnKm\ omkeeren en

terug gaan; terugkeeren. — crm^irviirry

H7n\ of crn?Mrh!)(hw/i\ wedergekeerd, terug-

gekeerd . — fcr? trCi ihni thnj) \ dm 7U trn ^n(m/j\ oj

(tuiwri(n!i(haiji\ SB. omgekeerd, daarentegen,

van den anderen V&Tit^ook zva. ^ xm rSi ihm\

J. oj) vm ju ihrn\ S . (M n5i oji irus B. 1. ik 0D

mijn beurt, bv. icensch te vragen. — 2. de

zin of meening van iemands woorden die

juist het tegenovergestelde is van hetgeen

wordt uitgedrukt door die woorden; de

tegenovergestelde zin van iemands woorden,

en waarin die moeten worden opgevat.— cuhtun

au
°£l

a
£!Jl^

z^n
5 beteekenis van eensindir.

—

rt^rS^TLvm?^^^ gij op uw beurt, gij

ook. — <E,iru<Hvji\ SB. zich omwenden
; zich

keeren naar iemand of lets; teruggeslagen

en gekeerd tegen den eigenaar, door een

parade van de tegenpartij, van een wapen in

een gevecht, — (M.rvii^(irn\ zie --ntunw— wirSt

°^opjl\ ook KKcntru/irpim/i^ SB. tot of naar

iets terugkeeren ; terugkeeren naar lets om

dat te kalen; iets andermaal of voor de

tweede maal doen, overdoen. — e.rSA

(hnjj\ ook <mxmo/?i;ru2<Mji\ SB. geld terugge-

ven; zijn paard wenden ; lets, ook een

r-ijdier , voer- of vaartuig omkeeren. —

(Birvi^ri2o~njj6^i(L:i(hf^/i\ dan wind doen om-

loopen, uit een anderen hoek doen waaijen,

van God.— tm ru un i t)a ? ?m \ met een rijdier.

voer- of vaartuig omkeeren en teruggaan.—

x7n,ruirn.ruMr^/i\ SB. been en weer; heen

en terugloopen. — ^in^/nS^^ iets zoo

als grond omwerken; iemand of iets keeren

en wenden . Pass, ook : (Si im ru im tfu thm/j w

01T) (tut 2 (KTJ/l \ IIoll. balk; SB. gevelde boom,,

nog slechts ruw tot een vierkanten balk

bekapt.

(UH cnj) (HTJ n \ (Jav. ,iaam van een voet- en

handeuvel, dat jeukb, wacrbij de zolen en pal-

men, teenen en vingers van schubbige borsten

ruw en hard worden en witte vlekken krijgen.)

Ong.— cm am tru nhi 2 chtjis SB. van onderen

met diepe barsten zijn, van de voeten. —

Verg. m^j^e^tix^Miw

am (Knn\ SB. de oe klank als de1^
klank van een <*j)*oi?/rcf\ bij sommige zang*
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wijzen. — Voorts van ttaabi gezegd: zva.

asn n^i mti n \\

am orm 2 am
fj

\ I. SB. modderig, met mod-

der, van een weg.— asnckiz^^nruzMr^^ modder,

slijk. — (i:nrvu(tm(tn/i\ met modder, mod-

derig. — II. IIoll. bhh; (Ciirnr^u^iiHin^

SB. blok; hoiden toestel waarin iemands beensn

worde?i gesloten. — iax^nruz(Kn^\ iemand in

het blok sluiten ; iemands heenen daarin

sluiten.

Q Q
am (TV) am fj \ SI. van bamboe gevlochten

mat, tot bewanding, omwanding of bevloering

;

wand, wanden, bewanding van //out of

bilik.— r-.n<tum(H7i<EiaHr>/i\ muur, zooals van
' flit-CO <~Jl 1

een steentn 7wis
a a 1

a :n ;i ; >ur) rcr? i ,ix,ifi \ 1age

omwanding van bilik, zooals om een voor

gaanderij. — iri/rruKnxrn/jdniiJi', zie amiTrjnd

cmji^ Mai. oLLo een vertrek, binnenka-

mer, slaapkamer ; van daar .1??; .»S »m a.* iijjj \

kajuit ?

am cnjj am a \\ — <m ,.?,^^ t^ n SB. met een

rijtuig of derg. op zijde uithalen ; van een

vaartuig den stcven zijdelings wenden..

(LntLTrjirwMKnjiikiithn/is laveeren met een vaar-
(! ca (J (k\j --J{

tuig. Rg. K.

am aruj am a w — fl77*17'!™^r SB - beschim-

meld, uitgeslagen; beschimmelen.— oni

aru) un cmji \ mvdsv.— Verg. (finji(3-iA(Hi^\ en(Kn<nA

G)
(Ul (CKHTJjW

an am en orui am fj \ SB. loopende oogen heb-

ben. Rg. K.

am enj) am \ SB. onwetend, ten eenenmale

onwetend, van niets afweten; bep. ooh:

onwetend op het stuk van godsdienst.

[Mai. belaka, allegaar, altegader; ooh

enkel, louter). Zie ooh bij tH-tiJu<wn\\ —

(U) imi ,i77i ctli am \ zva . <u) <wn \ zie aldaav . —

a:r)(njiHm\ Jav. ooh rondborstig, openhartig,

onbewimpeld, zonder omwegen, enz.

am area am f(*J} am (ha n \ S. zitten te eten

met zijn velen ; gezamenlijk zitten te eten.

1
s

Om OXJj (HYJ \ zva. <"* ^ us an itui im/i w

am 001 OTj aw am
fj

\ naam van een vogel, die

zich op de sawahs onthoudt, een soort snip,

am 2 aui 2 am 2 am a \\— xmix-mKnAi^masnji^

SB. van top tot teen bedekt of besmeerd,

of van een lichaamsdeel, geheel bedekt of

besmeerd met modder, olie of bloed.

am 2 OUI 2 am 2 am 2 OO 2 \ naam van een

inseht dat schade toebrengt aan het pare

gewas. — Verg. flf*^ en mimw

am (TV) am am [am am arvi am (*Jl 2 ((&) \
m^Ca Co
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een uitdrukking voor : amt<Mn<£\nSi(<^™ji*™

au\ my) am n kn 1 ah \\

Q
am, arm (HYj (KY1/i \ ^t^S^^n SB. geveld,

zoodat het in een ^ncmrujan/i is her-
(t\j —•'

schapen, van een bosch, voor: ontdaan van

hetgeen er opstond, van dien boschgrond;

voorts van aScmtruyj grond: geheel gezuiverd

en met de patjoel bewerkt, zoodat men

niets ah roode en ztcarte aarde ziet en het

beplanten een aanvang Jean nemen ; eindelijk

nog : gevild, ontdaan van de liuid.— Verg.

o
arn nut cmarn/jw

(V7) 2 <Y1 (YU) MM (Ml fj\ SB. geheel kaal, bv.

door afschering van het haar, van iemands

hoofd; voorts van een bosch en van grond:

a
zva. <w r

7,
0^ firn ^^

f\ ^

a
azn nru) (ten cyu) ckyi n\ en ^^^ru*™^ zie

onder aii avKirriJlw

dm (d (iSY)f)\ SB. stompzmnig, traag van

bevatting.

(VZY) (YU) dSY) f)\ een aal ofpalingsoort die gevon-

den icordt in poelen en moerassigeplaatsen.—

Verg. <nji&zh\ en (^i^iabnjw

itm 2 (YU) (1ST) fj \\ — QgrSiam/is SB. omwinden,

omslingeren, omstrengelen ; zich slingeren,

gewonden zijn om lets.— icti 2 <ru) aw *o^\ zie

n CY a O o

Zie awuasn/IVi

(Yl (CHf) (YU) 2 QSY) fj\ SB. omloopen, loopt om,

is om, van ten weg, als zijnde niet de kortste

weg naar het punt, dat men bv. wensdit te

bereiken.— amiru rn mi tlq 2 «^\ bogten maken,

kronkelen, slingeren, niet regt toe regt

aanloopen, van een weg.

dTY) aoi asr̂ % (KT7
fj

\ klanknabootsend rede-

woordje voor het knappen van hout in den

haard, van een zweep, enz.— oti kti a^irn 2 arn/j \

het geluid, dat met beletok wordt afge-

beeld, maken.

(IZY) Q£) (1571 (Ml fj \ SB. redewoord VOOr arnw asnj^\

[zie aldaar): knap, klap.

(IZYj (YU) (Yl OS*! (YU) 2 05Y) fj \ zie <r)am ^umm/jw

(UY) (YU) (ISY) \ SB. made, maden in bedorven

vleesch, krengen, verrotte vruchten enz.— tcrirui

asnxnn-nj^\ met maden zijn.— ((i-rirhiashcnrm

aw ?jijj\ op Bandoeng zva. (unxni^^xMOJi^ K.)

(tm (M f)\ SB. onafgebroken tot aanden mor-

gen of tot aan het dag worden ; 00k been-

loopen, Joopen, van een weg of water. —

II. bij de hoogere standen en dan 00k <kt»

nj}(Ki/j\ wel voor fa <rut oj)ji\ II. In het Bui-

tenzorgsche^ volg. K. altijd ojixm ojiji\ enz.
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am (ITU) QJl
fl\

I. SB. ter oorzake van,

om reden, van wege, ten gevolge van;

ook ter oorzake van onophoudelijk. —

//. (zekere huidziekte , waarvan drie vormen :

am tru thJi on tthi \ cmiiruitJ) J^idi.mM/j\ en nmruiajit
Oi ( s Ul Cn

amt^ Rg. X.).

Om 0Ol(U)fl\i — mi (i?yojiji\ of an im tmo^ \ SB.

vergelden; wreken; wraak nemen; ook

in vergelding van; en S. <c?;u)7x;?^n B.een

brief beantwoorden. — (&iandjiiimji\ lets

wreken, vergelden. — rziaziMKKi^jmsns

iemands dood wreken ; den dood wreken op

iemand. — ilicEJiagr(i^i(Hi^\ ten behoeve van

iemand, bv. omdat liij daartoe niet in de gele-

genheid is, wraak nemen of oefenen. —

iu^i<m^iji\ vergelding, wedervergelding,

wraak. — am <gl<m .&<ui^ S. w^wwi^

B. antwoord op een brief.

can 2, (TUl ^fts (KYI n \ Boll. SB. bultzak; matras.

am OTLfl (U) c r) \ zie o'tjiS'Sw

am arm am awn \ SB. leguaan

.

am am CUJ (Hr7
ff

N SB- bestoven, vol met stof,

vuil; kaal, afgedragen van kleeren; ovk

onoogelijk er uitzien ; en van iemands voor-

komen: onoogelijk. Very, -mtswjw

am (TUI arvj \ SB. onwetend, dom, onkundig.

am arm arm pom aof)\ SB. bitter weenen;

en van weenen: bitter, bitterlijk.

am 001 OS7 OJJ om/J W — (3llcn)(mm.ajicimjl\ SB.

rommelen, van den donder.

am arm aji a \ SB. om het hardst loopen, een

wedren houden met iemand. — ajiamnruajicnji
cn

<t^\ om het hardst loopen, rijden of vlie-

gen. — am (irn cn.i cm _? (mji \ wedrennen; al ren-

nende; rennen of loopen om het hardst.

—

cut im tl? cm ~? iHTy/\ renperk, renbaan.

am cnJl(VJlf}\ SB. legertroepen, troepen. Ook

(zva. ayfiortrn aTKHiqw X.).

am 001 2 AJ)
[) \ SB. rond, bolrond, cilindrisch;

en van een bamboe: ongespleten, in zijn

geheel.— (uiam(^2a^(3^.(Ui(^nj\\volgens somm.

evenwel moet het zjjni^xmtmda^^^tvtarr^^ de

omtrek van het lij£ gemeten over de borst.

Weer anderen verstaan onder ojncnm,ta^d^k

(ui(Knjl\ een lengte gelijk de breedte van de

borst -j- de lengte van een arm en hand,

gemeten tot den top van den middelsten

vinger.

am arm (&J1 N °f ^ ^H^l N ^B • fluweel Port.

veludo

.

am arm (wi *>? t&n/f \ zie Uj wnasnp,

am OZ) OJj <m fl \ ofaS^t^crri^ klanknaboot-
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sing van het hnappen, kraken van brandende

houtwerhen, van het geluid van een hanon,

geiceer of pistool, ah zoo'n wapen wordt af-

geschoten, enz.- m asu im <m&o} nrnji \ of «^ «»* «^> «a

.^, arnjl \ mvdsv. — m am /may crn/j \ 0/ «n «n £3.<H

otj/^n afgaan, t?a» 0#w hanon; enz. Verg.

071 tvrycm w

Om Of? onJI faff 2 °^ y? ^ — iFJivi<rLi(Ui2amjj\ of xn

inn^7ui(i^2crnji\ SB. gooijen of werpen naar

iemand of lets om te ralien. Verg. <xnta^

(h^miHinw — (ui(n(r^iciniarntiKiJi\ of xn a-Turf ru an

i

A^p lets werpen of gooijen ergens keen

of erqcas in, ooh naar iemand.

am CCl fcJ) 2 cm f}\
hlanhnabootsing van het ge-

o
luid van een 'zwerm, een (u<u^asnij\ enz.

am 2 cnj) 2<W12 om fl V de smeltvisch.

am nrut (UU) n\ SB. rij steenen tot afbake-

ning aan beide Jcanten van een iceg of rond

een graf. — (ci^mnjicvu/js een weg of een graf

met steenen afbakenen.

am 2 orui (UU) n\ SB. niet opgaan, niet door-

gaan van lets, bv. van den eisch dien men

instelde of wel van een voorgenomen regeling;

er niet inslagen om lets te doen, bv. om een

paard te ruilen tegen em ander, iemand een

proces aan te doen enz.; ooh verminderen,

am arm (UU) \ SB. bijl, dissel.— Verg. ^g><^

niet meer zijn zooals te voren of wel uit

zijn met, gezegd van iets zooals t7^?«> .un^w

am OTU) (UUI \ zie otli oju s\

en oaaw Zie ooh an(njii^m(hnjj\ bij itprviw

am 0Z)(EJ)f\\ SB. digt, gesloten, van den

m0nd. — <mtm<mk)taa/i\ den mond &\ui\>QT\\ een

doode den mond sluiten.

am 2 cm 2 (&l fj W —Stx^tiB^s SB. iets bran-

den, verbranden; ooh iets in aanraking

brengen of doen zijn met het vuur, bv.

door het te roosteren; taart of brood bakken.

—

ojiQzKTLifEJicHijl* gereedschap of inngtingo/"

toestel tot braden of bakken. ooh wel zva.

aji am (dim aSi \ rooster.
en

am cm n \ klanhnabootsend redewoord voor ru

cvm^ en -rtcqinrn^ en zva . pof. — Verg.

OfJ am om n \ zva . cfiiamw

am (norm cmi\ SB. huwbaar; en van een

jongeling: volwassen, den mannelijken leef-

tijd hebbeu bereikt (Ar. j^^>\— 6^am

trwaritruiamji^ en 6£* xm urn 07 irvi cm/j \ zie bij <?-»*

a
ton trut/iw

am ensi cm 2 \ SB. kalebas (Hassharl: Cucur-

bita farinosa. BL). Verg. ^«^»n\
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(UT) CCl am \ SB. gaaf, vin vruchten en hout;

nog gaaf, nog ongeschonden, nog geen

belangrijke sporen van verrotting vertoo-

nen, van een lijk, bij opgraving

.

CCn nnj} am \ <cixmtrSi<m\ SB. naakt, bloot, bv.

van een kindje dat, slechts met een baadje aan,

te slapen gelegd, zicli bloot woelde, dwz. dat

het, dat, toaarmee Jiet werd toegedekt, van zick

of woelde; ook: geen baadje aan hebben.

S / o

nz

KM 2 01 (TU) Oft dm \ SB. (im 2 *} rut vj cm din z oji ?

<&yi\
roodzien, rood er uitzien, van dehuid

of van een iichaamsdeel, door wrijving of

schuring, ook van een jpleh, waar de huid

werd weggenomen.

marui am am n\ o^™ cm ot^n ##• °Pen ?

dwz. zijn zonder iuiuiim\ of (tuom\ van een

huis; bloot liggen, bloot zijn, door dat waar-

mee men was toegedekt, zooals een deJcen of

derg. van zick te hebben gedaan, bv. altcoe-

lende; maar on orrj nj on amn \ wordt ook van

dien dehen of derg. gezeqd en is dan de zin

er af zijn, verwijderd zijn. — tctxmirSiamcfnt

anjl\ een gordijn of derg. open doen, open-

slaan. — Verg . orniruitwajr^s en drnt<n<rui

(ED OTU) (Ml (CJ! P \ SB. Jav. ifnarnnm\ muil-
am ) *u£

ezel, muildier.— {Verbastering nit Ar. Vi>

muilezel en db)^ rijdier. Jav. Wdbk.).

(E7) enj} KM 9\Ook *7nru(i7n\ZVa.r}i7ii<rini!un(HT/i\\

(Vmtnj) rt^PX zie •ru^w

(Ml (TUJ (El) \ zie aro.imw

OZT) OTIA 2 (Vm 2 W — CTmn^-nmf SB. vol-

zitten met bloed. — Verg. rvi ^2-^)2^^ en

arm 2 <xn 2 asn /}\\

(tm irj arm (Vm (1ST) n \ SB. grauwen van den

dag; beginnen dag te worden.

dffl OTL/1 w — os]i7ninji\ in liet Buitenz . zva. ©1

(n (tw&j) 2 am /jw Rg. K. ojiim ru inn

2

(ht/J \ zva.

ojinjjfHmchi/iw

WW (TW\ zva. ^.rw\\

(UTi arui 2 \ SB. kleine gegraven vijver.— Verg.

a . O *

e~ zii -^7 \ (ten ru q \ tut asn \ itm 2^1 2 on (hnjj \ ojii art

m op j ^ en rn &i —0 2 osyi w — xm am (Tin 2 osi cmfl \ de

gegraven kuil voor een huis, dien men laat

volregenen en waarin men de voeten wascht

of afspoelt.

—

( d-n xm ria t\ in het Buiten-

zorgsche: een sawah, onmiddeh'jk na het ge-

sneden zijn van de pare vol laten loopen

met water en zoo laten, totdat men het

veld op nieuw gaat bewerken. Zodn

oj)(m^\ wordt oji(vi%xfn<njit\ genoemd. Rg.K.).

Op Soemedang is een ojKuntxnaruiz^ een m <ut
%
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ft^cmiff^N d. i. een sawah die lager ligt

als de andere, als het omringende terrein;

zoo'n sawah beplant meno)l^gaamemetvisch.

KM cnJ) \ BS. bont
7
gevlekt, en wel wit en rood

of wit en zwart. — Verg . tonruw

(Eft <n/i \ SB. scherf, scherven van glas, aar-

dewerk of porcelein: maar ooh verglaasd aar-

dewerk, porcelein; en van verglaasd aar-

dewerk of porcelein.

(Elf) OfUl \\ Snrui\ en xna.-mirCi\ SB. tellen, men-

schen, dieren of voorwerpen tellen. — a^™

icKhnp getal, verkregen door telling stuh voor

stuk; voorts: het getal der genoodigden,

bij een offermaaltijd of derg. ooh het getal

der personen, die aangewezen zijn of in

de termen vallen, bv. om iets te krijgen;

en van zaJcen: het gekochte, bepaalde, ge-

geven enz. getaL. — Nog am <ru m^^ zva.

ofnasnnitM\ ressorteert onder, behoort tot.

OSijfClw _ cci<cri(ih\ SB. staren, staroogen,

zitten te staren; staren naar o/zijn oogen

onafgewend gevestigd houden op iemand

of iets.

(Eft 9 (HJ) \ naam van een soort asn^a^w— <*qj)

(V7) 2 OIXA 2 \ Jav. gat. ong.- xzntarCn^na^ji^ aan

de beenen en voeten, lijden aan zekere

kwaadaardige ongesteldheid, waarbij zich

openingen vormen, waaruit etter vloeit.

Als geneesmiddel bezigt men gestampte biroe

bast die na toevoeging van water op de

wonden wordt gesmeerd.

(im CCl 2 (UYI \ zie (i$i<vn\\

(E7) arUI (Ml (KD fi \\ m?rL~r><m^?*7i^\ SB. het

zuur en moeijelijk hebben; met allerlei

ontberingen en wederwaardigheden heb-

ben te worstelen, hem zwaarvallen; een

hard of kommerlijk leven hebben, bv. van

een arme. — <mKun/njK>j)(KTi(Hi/)\ nood, nooden,

ontberingen, kommerliike of moeijelijke

omstandigheden; ook zva. ihndTntrCichJiim^^w

(V7) arm (Ml (UUI \ (voor het ong. cwhoji(iM\) SB.

er op uitgaan of zijn om het noodige voor

zijn bestaan te zoeken, of wel om te zien

of men wat kan verdienen.

nzn cnji (inn arm (Knn\ %n (taw^tcrivutrnp

zie dit bij ™rLi(Kn(n.iMrin\ onder xm<nji<Knq\i

(Cn oTLfl (Un \ naam van em boomvrucht . Aver-

rhoa Carambola.

(tm arvj (Cn\ SB. diepe greppel o/slootron-

dom een »flo?^\ om de wilde varkens uit
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het plantsoen te houden. Verg. (u-Qcmw Ooh

(te Bandoeng zva. (uicrnxMaziartji^ K.) en in

het Buitenzorgsche, (Rg. Jieeft balumbang), zva.

(Cn <U7? (TU 2 (C7 (HI/) \\H^

(Cvn anuj azn w — mam™^ SB. met een pad

er door been; platgetrapt, zoodater een weg

of pad ontstond, van de hash, mandjaft enz.

Voorts van een weg: open, niet bedekt.

Verg . <trn ? «vw i w

azncnj) 001 ?\ SB. niet gced uit- of toekij-

ken, niet opletten, cnattent zijn, bv. van

den hoetsier van een rijtuig oficelvan iemand,

onder het loopen. — Verg . atzruxm^

am 2 (TU) 2(CH 2\ SB. zonder klankteekens,

van Arab, schrift. — Verg, ^^l*™^

azn(U)\ en <^ S. 6j**ji\ B. vader. Nevens

6-&(zi\ als B. in gebruih ti &i \ maar dit laatste

slechts in geschriflen en in het dagelijhsch

leven niet of zeer zeldzaam, sprekende tot

den vader. Ooh van zich zelf qebruiht men

~tti(Eji\ niet, wel a<hnr,<EA\ maar dat ooh slechts

in brieven. Met ecu cm \ wordt, bij den min-

deren man, in zamenstelling met den naam

van een hind ooh iemand benoemd. Gewoon-

Mjh met den naam van zijn . oudste hind, maar

dit is niet verpligtend . En iemand, die geen

hinderen heeft neemt wel eens den naam van

het hind van een under, om zoo zijn hinder-

naam hwijt te rahen.- .ct <u oji iwi \ pleegvader.

(en cm on asn onii \ zie fnasnffi^nw Verg. Ooh 6-&-(lvi q \\

tuicniuis uitermate gebecbt zijn aan zijn

vader, van een hind.— £kciku}\ iemaud beban-

delen en bescbouwen als vader.

azn OJI asn \ Kw. (Shr. bhoepati, vorst, uit

bhoS, aarde en pali, heer.) SB. of met

vmcuiasniajip als mooijer woord: titel van een

regent; regent. Verg . ojj^^w — tKnurnaji

.i3?/(lm<k7^\ regentscostuum . Verg. •m-na*-

6-zA(Hyiw — itrnvrrj(u)fri(uri(HTji\ regentschap.

(CYj dJ) &SY] 2 (M) fj\
zie het voorgaande woord.

OZT) CUI \ SB. metalen plaat, zooals door de op-

* passers en voor op hun bandelier bevestigd,

wordt gedragen.— 77. (urjajiqiTnojis een /<iang-

gasoort.

(tni 2 01 (Ui \ SB. van de pokken gescbonden.

(Lm2^(u(hj}'ri\ als voren, maar in ligten graad.

077) 2 (LI 2 \ SB. valkkleurig,ra» eenpaard; ooh,

of welitmanxmtnjits valkpaard, valk.— cum

oji 2 am-n\ zeer vaal geel of vuil wit, als

de hleur vaneenpaard.— Verg. rr)mamji\ H*

(V11(IJ1\ I. ooh wel geschreven <ud^> n SB. na,

na afloop van, nadat. (K»(vm<u>\ hetz. (dr.
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jjC>\. — II. (cum \ SB. niet doorgaan,

niet laten doorgaaD, van iets zooals een /coop,

een ruiling enz.

azn &JJ \ I. Kio. SB. dolk, de inlandsche dolk,

gemeenlijk slechts gedragen door hadji's en

santrVs, maar door ambtenaren ook wel, gaande

naar en zich bevindende in de moskee, bij Jiet

(grxmni(tnji\\- JJ. (ktki7iki$)\ SB. geraakt zijn

onder den, onder zekere omstandigheden, ver-

derfelijken invloed van. lets, en daardoor

bezoclit met zieMe of een kwaal, bv . bij het

graven van een put, onder den invloed van

dien put, zulks door het raken, treffen van of

stooten op een djoerig, bij Jiet graven . {Mai.

badi, de verderfelijke invloed, die van iets

uitgaat; smetstof eener ziekte. P.). III.

xm(hji\ in het Buifenzorgsche, nog in de spreek-

.. / O a a O o
WllS. [(K>ii2(xy}(Lrni'(iziccY}(iji\ zva. asrt g (ho/j i/m (U) op

-Yioji^ian/iw Rg. K. Enkel in gebruik om te

beknorren . K.) .

(EM OJ (U) \ zie wri2\ (U(^»gan/j\ cun tj qji
/j \ en <cn

thrnirui/iw— a<ini(ruiixrnm(tJ\\ zie (Wiarui^— vm

fn(ui(cioJi!Kn2i^a\ zie tn'^HK^n/jw — a7)nzn<n(W)\

ZVa. <Htcm^\ zie (bticrn^\ II.

OZn(lJ}\ SB. verstand, oordeel, beleid, ver-

nuft; geaardheid, inborst; ook uiterlijk,

voorkomen, gezigt, wezen (Skr. boeddhi,

verstand; wetenschap; meening enz.). Verg.

oo» (Eji w — col m(u)(M)\ of G-sa <£» <*>i <w> > vnende-

lijk, lief of zoet van uiterlijk of wezen.

—

tunm 2 a-jK&i \ het tegenovergestelde. — hth azn<3i \

verstandig.

OTI (Cm (tJ) \ S. <nim£l(Kij\ B. onderscheid, ver-

scliil; verschillend, anders, onderscheiden

(Skr. bheda, verdeeling, scheiding).— rjim

(un.Kn(LM\ of a.™ "n (hw aw \ SB. dat zou gaan,

als; dat is te zeggen, als.

(UY) 2 (W) 2\ I. SB. onervaren, onverstandig,

onnoozel, dom, onwetend; ook zva. (Knx-mz

xjit(U)(hn/i\\ am n:n z a<n ? aj) an fi \ onverstand,

domheid, onervarenheid. — xnx7nncwaau\

bedrog plegen; iemand beetnemen, fop-

pen. — (uaztu(uu<m\ de alleronverstandigste,

de allerdomste. — II. (irmtms SB. rivier-

visch, die werd in gezouten. Alvorens ze

te eten, wordt ze, in een blad gewikkeld,

in de heete asch gebraden. — warm new \ bddo

maken. — Verg. miastdji^ en <u>(U)(isri/}\\

(UT) (U1 P \ SB. gescheurd, van een dam, dijk,

ook van een baadje en derg.— xna^Kun^\ sawah

maken van een stuk grond, grond ont-

ginnen tot sawah, sawahs aan leggen;
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een stuk goed of stof knippen, met het doel

er het een of ander kleedingstuk van te ma-

ken. ( <ci &) -in ? \ bl. 127. Sp. d. J. past aldaar

niet) . — a^i &ji
{
ten ifn (in^un anjf \ benaming van

een nieuw ontgonnen sawah, gedurende

de drie eerste jaren. — xn^nx^^nrman^ een

balong , sitoe en derg . laten leegloopen.

(Vm (UJ P \ SB. schuim. — Kiajnw
?

\ sclmimen.

(E7) (U) ft (§ ^kP \ SB. van een handeling ofver-

rigting: niet steunen op of niet oorsprong

vinden in een bevel of uitspraak van God of

den profeet; kettersch, ketterij Ar. (&£j^J

.

(Vnn (UJ (HI ft \ ^. mti%\ B. (van een aanzien-

Q

c_ n̂

lijke) lichaam, lijf ; SB.Wfi van een kleeding-

stuk. Verg. 6^*^»o^\ en wnw

(IZY) (UJ \ I. zva. a:nasn,iu/iw K.— II. in het Bui-

tenzorgsche zva. G-zammm^miiw Zoo bv. am

(LZ) arrjnirniEi\ zva. 6^a.an<i£n'rntn(?:j\i Rg . K.

(1X1 (UJ 2 \ zva. rhu(Lui2\\

OTj (IZY1 (UJ 2 \ SB. de ijzeren spits van een pijl. —

Verg. (unim^w

(IZYJ 2 (UJ 2 \ SB. potsenmaker, clown, paljas.

07i (unt not t\ potsenmaken, voor clown spelen.

(VHl (UJ €H\ zie (UKutniw Verb, en Bijv.

(Vm (UJ <r
yi \ zie (Sidctniw Verb, en Bijv.

OZn (UJ nn OSYJ ft \ zie <w> -ri amqw^

(UTJ (UJ (HU /} \ SB. rhinoceros. — xmxmajjnnri^\

een bijzonder soort van dam, en wel aileen,

van steenen, die tusschen ticee heiningen van

bamhoeworden opgestapeld. Zie ook fa <m ihtiji^

(im (UJ (HYJ ft \ I. S. (E,pi(KY)7u$\ B. knaap of

meisje; kind, ftun tiw aw/is en ^-nV)*™

rL/ ^ \ mvdsv .). — ivm&n ^m ru mi \ knaap, jon-

gen. ,imxj}<irn/j6^k(U}ganfi\ lierdersjongen . am

(L^nnn(3Jdt(r)<iJirn7j)\ meisje. fo» ninccnizt
*™Jl^ S.

asn (hj\ t*> <k>j av) ^ (hi nrj <myi rn on ^ \ B . (van een aan-

zienlijke) van kind af aan; van jongs af

aan.'

—

II. «ma.aMnj\ SB. bediende. De

mvdsv. icn-niuiihrn^^ icordt in sommige streken

ook bep. gebruikt, als men (een aanzienlijk

inlander) zijn volgclingen, ook al heeft men

slechts een bij zich, roept, lot zich roept, om

een bevel te ontvangen. ami<n<mru»ni\ man-

nelijke bediende. — ^ri^tm^,^^^,?^

vrouwelijke bediende, meid. urn an <t<m ah &u

aSi\ of iuna.^shiifirunLLiari^\ 00k Wel kortweg

arnasJXKTys straf. o^^aa* turn (Mfls terilgge-

kaatst beeld van een raensch in iemands

oog.

(V7) (UJ 2 OS?) ft \ of (s^iEJiamdJtiasn/is zie bij (ii*

ot(f/»w—. (cntun(W}t<isn<m/i\ (naam van een stin-
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kende grassoort, anders aK(tnfinsn^i\ gehee-

ten. Eg.).

am (U1 OJ1 n \ SB. het staat precies gelijk;

even goed als of. — am^oi^ wordt altijd

achteraan geplaatst.

(Un (Ml (Kl
fl

\ SB. sterk, krachtig, veel spier-

kracht bezitteud, (verg. <n(uhtn*ai); voorts

luid, hard, hard op, met een forsche

stem.

—

»mcun(ui(Kjj^i(Kiji\ sterkte, kracht.

—

ani^ri(iJ)(tJ}?ani\ de stem uitzetten. — cciajn oji
(K\j — '

O a

Owm^wi^ door van zijn krachten het

alleruiterste te vergen, ze als het ware

verdubbelen.

am 2 (Ul (Kl
fj
\ SB. wit; blank.— Kmnnnaw/i^

mvdsv.

am(tJJ\ of xm<iy.<&^ Jr. <JjC£ of <Jj^^

Bedoeien , woestijnbewoner. — Verg.

am (U1 (U) \ SB . een soort van groote poppen,

ze worden icel in een optogt door personen die

er onder loopen en er heelemaal door bedekt

zijn, gedragen.

am (UJ cnj) a \ SB. vuurwapen, geweer.

—

<cix^lff%(rwji\ op iemand of iets schieten;

iemand of een dier met een schot treffen,

doodschieten.-a?>)<t^<iS<ru^\ op de jagt gaan,

jageD met geweer. — asntKn eaten an <tl?^\

schutter. — isn^ixTna^rvijis hetz. en zva.

dm nia^; iu Hsu \ ook geweermaker.

am (VJ] (TV)
ft \ SB. varken, zwijn. — Verg*

mn xin \ en cm am z \

am (U) 2 crut
ff\

(in het Buitenzorgsche zva.

arming Rg. K.) xn ten zn t ayiji\ ZVCL. (Ciafnasnt

*snj\ ook iemand van de plaats waarhij zich

bevindt, bv. zit, wegtrekken.

am (U) (njl n \ Mai. vingerhoed. (Port. dedaly

vingerhoed. P.) — Verg. G-xKhoztrn/jw

am (U) (tru) n\ SB. weggaan, zich verwijderen
>

opbreken, uitrukken, van vele*>. ozn -r><w> trujj\

hetz. — mnzntinttwz (Hijp troepen doen uit-

rukken of opbreken; enz. — ^/jrwxn^

overkoken, van water. Verg. aj)
rnzasn^\ oj>

in d/h \ en (Ci cm z orui ikt)j \\

(VX) (U) (UU) fl \ (de klemtoon valt op de eerste

leltergreep), naam dien de Moh. bevolking geeft

aan een klein overblijfsel heidenen, afgezonderd

levende in Zuid-Bantam. K. Verg. (cnx%^

am (U) (LM \ SB. danseres van een regent. Ze

zijn vier in petal. — Verg. ^nznrfcrh^

am dJI (El \ zva. (uwriw Beg. Tj.

amOJI (EJ}\ SB. overleggen, delibereeren,

afspreken. Mai. ity^S^ damei t
vrede,
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wapenstilstand . -P.). — (C7rcrj«^^?^>??^\

lets bespreken, over iets beraadslagen.

am &J) om
ff

\ SB. ruw, grof; niet iijn, groot

van stuk; en van een dier zva. cm^djiw

(cnnKKnarryi^ mvdsv . — Verg. tejit
rn\ en <m

(eh osw^w

—

(Li cm m (Vi <tw an &ji cm/j\ grof Werk
J
het

grove werk in tegenstelling van het fijne

werk, bij een ambacht; ook werk, zooals het

werk van een ijzersmid, is mi cm ay <ut ma an

&ncmn\ maar dat van een goudsmid IS ajiam

<n vi clui £n'^ asr^fjw Voorts arm &ji cm/j \ nog Van

menschen, bv. van de koelies, die iemand ver-

langt: niet nog boedak, maar volwassen

en in verband daarmee krachtig.

am &J* amfjW — aoiooT)|\\2fffl. azunjidJicm/iw

am (W1 2 Om
ff

\ ZVa. (uiww (Clamant amji\

zva. (&i >im v

O o _ oOm (LJI Om fl W (LmaridtKnajnancm/jS ££« 5.

uitdrukking voor (itntxmtcm(ui(Siasn^ ik kan

bet niet bekostigen, Zie ook asmaaKcy^

bij «TjTjti

ft;/* ftJ* OT? tf \ SB. de groote trom bij of, in de

distrikten, in de moskee, en waarop o. a. ge-

stagen wordt om de gebedstijden aan te geven ;

ook: midden op den dag;middag.— ^g^

tusin^(Kri(m<wcmji\ zva. o^«a^>^'M»n^w

((Sit mji (un t (Si aSay cm/j ^ spreekwijs van toie 6M

pi cu o^i (hi ^A.ri (En omoaji (eji oj) cm nsnji\ wij zoudenzeg-

gen die nooit een voet in de kerk zet. Eg. K.)—

(LnafndJicrnjjs kunstterm voor het bewerken

(wieden of beplanten) van een sawah, tegen

een zeker loon, van 's morgens zes tot

's middags twaalf uur. — oa,i|
!

(m^\

een sawah in (mi:ii(i^cm/i\ laten bewerken.

—

(iKi&tzia^wcmcmp op den VOet van (marm

(ioicmjf\ gehuurde arbeider.

am (Ul 2 cm a \ SB. kapmes.

am (W) om f)\ in het Buitenz. zva. *njTp II.

(Bg. K.J.

am OJ) om fl \ L SB. schurft, schurftig.— II.

ocriofmM|\ strootjes, de strootjes, die

men bezigt bij het strootje trekken, bv. om

als men wil (pwapchsiaziariji^ uit te maken,

wie het eerst voor kat zal spelen.

(V) am (W) 2 om f)\
SB. door den neus spreken;

en van iemands spreken: door den neus.

—

77- a &
verg. xmon^

am QTI (Ul om\ zva. ajiariMr>(ui(m/i\ en
7

a
am (Ui omorv)jj\ SB. ongezeggelijk, niet

willen luisteren ; voorts van een dier zooals

bv. eenpaard: langzaam in zijn bewegingen,
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droomerig en niet geven om aansporing,

hetzij door slaan hetzij met woorden.

azn (W) cm 2 \ zva. (wiafitarnruys ongezeggelijk,

niet willen luisteren, onvatbaar voor goe-

den raad; ook: met betrekking tot <& ru «j) ihtjj\

zva. met hard tegen hard.

KM (Cji 2 \ /. in het Buitenzorgsche zva. <o? <*n

oji^fE/icrryi (zie bij vri nsn\ en dan ook wel

voor het geheele cjdntuur. — II. aldaar, de

benaming van een soort (uyw* Eg. K.

(Cft (IJ1 2 \\ — xnaSl<uit\ SB. een orok zoo in-

bakeren dat de armpjes tegen het lijf en

de beentjes aan elkaar sluiten. — Men

wikkelt het kind in een sarnping, en bevestigt

die door banden er om heen, in dier voege

dat /let kind armen en beenen niet kan bewegen.

Een zoo als het ware gebonden kindje slaapt

rustiger. — xn^Scihicoaop mvdsv. (pieer dan

een orok).

(En(WI\ SB. theelood.— Verg. «sSo^n\

CCY) Q£? \ S. *" tKri^Aitm an/} \ en in sommige streken

ook »<n(ij)!Luji\ B. baadje, buisje, jakje.

(mMjvmajiiHTjix lang, soms van zijde, op de

voeten neerhangend, gekleurd kleed zon-

der mouwen, zooals de hadjis dragen. Verg.

(KnSiajifjw — (Lmafjojiojts soort korte kabaai,

voor mannen. — ama^(i<ri rrk\ zoo noemt 'de

Soendanees het Iange baadje zonder kraag

en met nauwsluitende mouwen der Javaan-

sche vrouwen. Verg. d7H(iK(K7i(tsh\ bij n<n

ashw — (vjt(i7iito*:\ enz. met een baadje aan.

—

co(cr)(ur:(iJianji\ iemand een baadje aantrekken.

cmza^xm^ SB. de regte persoon zijn voor

lets of om iets te zijn; ook: verslaafd

zijn aan; hem tot een tweede natuur

geworden zijn.

Ql(V7)(l&\ S. tutasmiMjf\ ook <wn<LMt<M/l\ B.

berigt, tijding, gerucht; het zeggen; wat

verteld wordt. - i^m^:(m\ en «-» (*snt j^N Of

chj}^(LU20^\ naar men zegt;^ zooals het ge-

rucht gaat . — £l tw <n xm ax \ S. <^^n icitu) isr?

?

ihj)fi\ of (n(wx?i(}j) rri(uui2(uiji\ B. vernemen.

—

«ni«icnK\ vn£i(M\ P. cm s oji z (ta cku^\ B. (van

een meerdere) berigten, berigt, kennis of

tijding geven, tijdingbrengen, vertellen.

—

aji(rj!un^6^icm
l

fj\ S. anitriiKn6^HHTjj\ P. (Z/iitut

<uw*qcHiji\ B. berigt, tijding brengen aan

iemand ; iemand iets berigten, mededeelen,

vertellen.— KnmxmaKMn *n/i \ S. vn, mcj^j mji \

P. ^uiuii(Lhidn2iHTjj\ B. iets berigten, mede-

deelen, vertellen; van iets de tijding of

het berigt brengen, van iets mededeeling
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doen ; van iemand iets berigten ; voorts :

houdende berigt of mededeeling, van een

brief; en van den inlwud van een brief: is.

—

aj)iri<imc^:(Hmpi(ri(K} %\ er nevens : (Ei <uj (i\j}^ahfi2

mi<y)mh\ S. en van een aanzienlijke .• tnjj'Q

(LU2(KnitHin6^A.CHld(Hyi\ OOlc <&* Z (U 2 (Lht (M ft <N7y?(3_b*

aat<M/l\ B. zich openbaren; zeggen wie

men is; zich verklappen. — ajnci£i<m\

P, en B. berigt, mededeeling. — <ui<&it<ut

(WKKyis B. Jietz. — (uin nil (i^:6^i 2 (hn/j\ S. tuiikri

oj)6S2tHij}\ B. iets om te berigten o/mede te

deelen. — xnnxmit^tnxma^-^yigon^ iets overal

rond vertellen ; iets {fig.) ronddragen.

(l?n 2 (IK \ ftrfa7nta^\ Kw. Skr. hhodjija, eetbaar,

spijs. Jav. Wdbk.) ong. — arm ax;^m iei \ zva.

(uitn^ir^aj) ^\ 2.

(tni 2 (IK 2 \ zie iweiK«oj^\ bij (uhl^^/jw

o a
(HI

JCJ
(&) OK (Kl

x

(vn/J \ Boll. SB. bajonet.

dm (IK \ ook (&i«&\ bB . onvruchtbaar, van

wijfjesbeesten

ITOS
a a

Zie Kmniasn^w

a a
(un OK orut fl \ SB. naar buiten komen, voor

den dag komen; gaan naar buiten; komen,

te voorschijn komen uit een sckulplaats;

uiten; opgaan, van zon of maan.— <t£ic&

<nji<mji\ vloeijen, naar buiten komen, van

bloed, water of etter. ccnnnSruimjis

(uit meer dan een plaats).— (i^(vmn^(njj?im^\

iets ergens uit voor den dag doen komen,

uit nemen, uitdoen ; voorspoed geven, doen

geboren worden; geld uitgeven; maken

winst of een winstje met iets. — c8ixm<&(njit

(m/j< zullen naar buiten komen; om naar

buiten te komen.

(en OK (tut n\ S. iu)(Srvijf\ B. navel. Verg.

CY
(Ul(tJl\\

(CH (IK (U)/f \ SB. uit zijn verband; gescheurd,

gespleten; scheuren, splijten.

(L7) (Tj (IK Om ft W — aTntvm^^crnjis SB. de

plaats alwaar zich de Achillespees be-

vindt, de Achillespees; en, bij een vier-

voetig dier, de plaats aan de achterpoo-

ten waar die een hoek maken; maar volg.

Beg. Tj. en danS. (vi(S)(th\ B. (Jav. <^m&dh\\

dat gedeelte van den achterpoot van een

viervoetig dier, dat zich bevindt onmid-

delijk boven den hiel.

azn(*K\ SB. eekhoorn.

(ED (IK 2 \\ — xnxmakt\ SB. iets in groote hoe-

veelheid inkoopen, koopen, om het weer

te verkoopen. — Verg. <w7£m&^\\

(tm OK \ SB. ongetrouwde jonge man; jong-
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gezel, jongman; bediende, daglooner.

(m(crj<ik\ boedjang zijn of worden; zichals

boedjang verhuren; ooJc in een afgeschre-

ven koffijtuin, met het doel den grond

zoo lang mogelijk te benutten, in het

snijpunt der diagonalen van ieder vier

boomen een jong koffijboompje planten.

Dergelijke boompjes noemt men owg<uxmak^—

(crj(L~nak<Ki(Hiy\ ongetrouwd.

(trn 0£\ \\ — VKtmtfcs amaznci&\ enz. Zie <^7^

en (aid rm\ I.

071} 2 (&\ 2 \ of ccmn7ni(i£2\ SB. landtong. Verg.

as: 2 (iz: 2 co i w

am 0£\ cm \ SB. dichter, schrijver (Skr. boe-

djangga^ slang). — (&(i;n(ikam\ zva. ^iom

asnaw— (&(cn(ik<rn(3^i(Hyi\ de foutieve of GOT-

rupte plaatsen verbeteren, herstellen, al

lezende; die plaatsen of woorden verheteren.

(Uil(UUl\ Kw. Jav. moeijelijkheid, hagchelijk-

heid; nood, gevaar; ongeluk, ongeval.

(Skr. bkaja, vreeselijk, dreigend, gevaar-

lijk; vrees).— Verg. (ummjivn*

am (UUI \ SB. krachten, levenskrachten, adem.

inri(ui(^<3^^(^(^(Lji(Uj(nji(uujitn\ er uitzien als

iemand, die met een voet in het graf staat.

£tDasnam\ den adem inhouden. — ajimnoAj

aji!Kyi\ vrouw, kinderen en boedjang of wel

een of meer bloedverwanten, zooals bv. een

broeder of zuster, den kost geven, onder-

houdenj maar volg. somm. wordt eaten oaa,v»

an/I met betrekking. tot vrouw, kinderen en

boedjang niet gebezigd en slechts voor den

kost geven aan personen, andere, als die

men verpligt is te onderhouden.

(UTi OTI (UUI \ SB. zacht, van iets zooals bv. klei.

O
(UUI2\ SB. pas, zoo even, <

rr a a
verg. astidj}\ en »Jivi^niqim^ y\

(Ull (UUI 2 \ SB. pas, zoo even, daar juist. —

en am (UUI \ SB . belasting, zooals bv. de be-

lasting op de rijtuigen.{Skr. wjaja, uitgaven,

onkosten. Prof. Kern. Jav. Wdbk.).

en am (UUI 2 \ naam van een vogelsoort, die kan

leeren praten. Ret is een soort ekster

.

Verg . cwajuiw

am (UUI 9 \ SB. de longen . — Scheldenderwijs

gebezigd^is amt<n rri«mcuiJi^ao\ zva. cmirn^i6-i#

am^?^r (urn cum 2 q am) g % \ Beg. Tj.j zva.

(rh((?.v\\

am (UUI 2 (HI P \ naam van een grassoort, die

even Jwog wordt als de 3^*?^\\ K.

aZTI (I \\ — urn/jtumnis zva. iccrnaAAgnis zie 01JO CO

(en 2 T> w
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am (Wl \\ — (Maws SB. betalen; iets betalen;

een schuld voldoen of betalen; betalen met

lets. — (eji (lvi (unt (htji \ iets in betaling geven

voor iets anders. — ojkbioms hetgeen strekt

tot betaling. — Verg. (wki2tnji\ bij amtauw—
a /'a a

ajn asn (Wj.tvi asn (tJi, (Eji ami ay. oji asnji \ am asn oji asn orn ay

seji ivui oji asn\ is een spreekwijs.

/IS?? (UVJ \ zva . am \ waar dab is een redewoordXUUI*

i

o CY
VOOr a/namw

s
JV71 (Lfl/I \ SB. scheiden, uiteengaan; afgeloo-

pen,geeindigd.— oji am aw \ van elkaar schei-

den, zich scheiden.

<V) azn (UU)\ SB. kruimelig, kruimelen, in

kruimels of korrels vallen, bv. van rijst of

pasir; worts ruim, opgeruimd, verruimd;

van hart ofgemoed\ en vriendelijk, van iemands

/a r Q a
wezen. — <n xm awimaji an \ zva. 6^*<&imkijioo\

n am amof toel zva. oimmiaji^iajianw — nmrj

nmn/i^ opgeruimdheid.

rtST? 2 QJUI 2 W otiam d ati t arnaji am \ zva.

s - t" '
aM2anfiajiam\ Zie OIJ cmiavitw

071) (Wf (HTJ
ff
\ a7iazYiau*mj\ SB. in menigte

liggen ergens, bv. van de vruchten onder

een boom, van boehen op een tafel; enz.

En van menschen in groot aantal zitten

(UT) OAJf (KYI fj \ SB. stank, stinkend. — Verg.

am ap^ am aim am oji anjf \ peststank .

OTj con (UlA (KYi
[J

\ S. ^(kjic^ojiji\ B. op, ver-

bruikt ; weg , allemaal weggenomen of

weggehaald; voorts: vol, onbeperkt, van

vertrouwenj om, uit, verstreken, acliter den

rug van een tijdperk, ook in allendeele, van

in zijn schik zijn met iemand of iets, en

rijpelijk, in allendeele, van iets overdenhen.

Eindelijk nog: met in het werkstellen of

toepassen van alle mogelijke kunstgrepen,

vernuftiqe vonden, enz. — tnamaMafnajicSi^

zonder iets door de vingers te zien of te

Vergeten, Van anjj viniam an/j \\ — an ash (kyi (n am

(qxmwiiisntmjis zoover zijn van geen cent

meer te hebben, van letterlijk niets meer,

lietzij geld, hetzij goed, te bezitten. — ^?

aui !trn z an/) \ ook <£ion im ooji a<m an >^\ S. onanjic-

^?^\ B. iets opmaken, uitputten; aan

iets toegeven, den vrijen teugel laten;. het

overdenhen van iets doen van alle kanten;

VOOrts nog on oeji aw ajrn i anjl S. OOJc on MV)£-. oji ? anjf \

B. het laatste zijn; het laatste zijn, dat er

nO£C van OVerschoot. on t&i lvi on am avi unman

anam\ zijn uiterste krachten inspannen,

zich uitputten i.d.z.
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can (LM OSY) n \ I. SB. overgrootvader, over-

grootmoeder; achterkleinkind. Een boejoet

spreeht men veelal aan met ^tuuiasn^w —

thaiamaAjjnsniKijis van geslacht tot geslacht,

overgegaan van geslacht op geslacht. —

(M^w^a^M^ of ^?™^^'g»W

erfvijand.— ajiaM<mtim<tAA>isn imj^\ erfzwaard.

—

II. (C71 tl/Ui IbTl/l \ ZVa. ffO)<lA»\\

OZn 2 (LM 2 (ISY) ft \ SB. van een lichaamsdeel, bv.

van Jut been: krampachtig pijnlijk, een rheu-

m at iseke aandoening, naar liet sckijnt.

(Vn (LM (Ml ft \ (Mai. bijas, met den wind af-

drijvenj enz. P.) ong. — wn nsn a_m oaji a^\ ook

tmevm °i (mi cm/is uit zijn koers geslagen o/ge-

dreven worden, van een vaartuig. Jav. asndm

(iMOjyjw — In het Buitenzorgsche, 9mi*n<LM0Jiji\

den weg kwijt; en in die sireken ook: (doo-

delijk schrikken, maar slechts van osiiKnG-uk

en am (LM (hJl
fl\

SB. ontbolsterde rijst.- Verg.

miKnoKdw— (ui(n(cn(vu)aji^Limjj\ de zijn vaste

plaats hebbende, bak of derg, waarin men de

mtur) (wi
ajyi\

bestemd om rtS^om^N in bergt.

/K7| /| 9Ji \ zva. «^> m»m w

ASH (LM (M) \ SB. gewoon aan of met iets; door

oefening vertrouwd met iets (Skr. abhjdsa,

oefening, geweonte, ervaring, opvoe-

ding. Jav. Wdbk.). —m ten imm \ ook <m#™

(&1 tun ecu oaji cki \ ZOOals geWOOnlijk. — (untuui ,-m

<Ki\ doorgaans, gewoonlijk.

(UT) (LM (U) (HYf
f)
\ SB. leguaan.^

Q
(107) (LM OTU) fi \ naam van een martersoort .

—

Verg. ajuuitqw

am (LM \\ —o?wn^\ SB. aangeschoten (van

een hert ook gekapt) maar daarna weer

aan den loop gegaan, van een wild, bv. een

banieng, hert enz.— Ook zoo'n aangeschoten

enz. wild, bijv. hert.

(tm (LM \ Jav. moeder, ook gebr . in het Soen-

dasch maar altijd met voorgevoegd m(m<]w —

Zoo zegt men bijv. (M6^AiKiasn^ji(iJt(tJivfnii^nM

an\iffi (uui an \\ VoortS is 6^Atu»^itnrKiM\ een uit-

roep van verbazing of bewondering, maar ook

van smart, pijn enz.

(OY](WJ\ SB. aarden pot, met buik.

qj (Vffl (LM 2 \ en gew. fnumfrj^iojims naam van

een riviervisch.

WW 2 (LM 2 W— mien mam \ SB. zich van iemand

meestermaken, iemand krijgsgevangen ma-

ken, als gevangene meevoeren. — ojiwj

«nooji\ krijgsgevangene, gevangene; ook

vasal. — aim ccm ajifi

i

ojkhtji \ hetz.
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(EH d/UI (KY) \ wordt verkl. met am^cm/i\ en

aSiian^K^njjw Bep. ook: hard en stokkerig,

bv. van oj}(Eji^i?\ en derg. — En ook zva.

<tfnrrj(imv]*rn>j}ji\ van iets, zoo als bv. de in

een hist of derg. geborgen papieren.

aZY} (UUI 2 QJU) \ zva. <LjnMt(ih\ zie aldaar.

KM 2 (&) fl\ Holl. boom. SB. de boom, van een

rijtuig. Verg. ojxwxwxm^w

a
(Ul) GLfl \ joy (mi <&? \ naam van een houtsoort .

(Podocarpus latifolius. BL — Hasskarl.).

o
nm&J}\ I. SB. de aarde, aardbodem; rijks-i

gebied, landschap, gewest (Skr. blohii,

de aarde, plaats, oord. Jav. Wdbk.).— 2. zie

o D . O - a aam (eji % \\— zrrj t&i art it) 2 \ zie om :wi 2 \\ — iui (irn tj^i

6^12 an/) \ zie m t;r, ieji ^ (i/n 2 &o!l\ b ij vm cea .? w —

{<8}(ini t£i\ SB. inboorling \Eng. native); oor-

spronkelijke bewoner van een land of dorp , in

tegenstelling van een urn mi o,? am w Maar met

uitbreiding wordt ^r,??^?\ ook ivel ge'jezigd

van iemand, die door jaren lange iniooning in

een dorp daar geacht kan worden te Jiuis te

behooren; voorts (Mrnr>,-&?\ nog voor : gastheer,

eigenaar van het huis, heer des huizes.

—

00 7 ..

0JY1 itil 1711 <£// > etl il717 V <&* *<?V <E1 (lr> !\
N Zie Olj H7Y1

O o . O
tz,i q ^ (thjt ,tu art] <&) \ zie m ru \\

(E7) 2 (&) \ *oi am 2 ;e-j \ naam van een houtsoort , die

ook (ui<Hn2\ fnJ(trn\ K.), wordt genoemd.

Helittophyllum Javanicum. Rg.

(Ml (TJ (&l (TV) \ zie vjiTntruw

(ZmOEJ1\ zie xmxmw

Q «,

(E7) CEJ}\ zie vnxmw
CO

azn<mn\ zva. <^™f II.

OZT) am \ (Skr. bhaga, deel; vrouwelijk schaam-

deel). (i5nnin7iicm\ SB. de plaats boven de

schaamdeelen.

KM om \ (Skr. bhaga, deel, gedeelte. Verg. ook

Skr. bhdgja, cum am w
J
bij Knxmam\ SB. deelen,

verdeelen, uitdeelen; iemandiets toedeelen.-

(arj]/»frn,uw/^\ iemand een deel geven

van iets. — itaixmin(miuji(Hij^\ een deel of

aandeel gekregen hebben.— 9^icmam^nt(mji\

ook xn ivnam en cm \ iets verdeelen, uitdeelen,

roilddeelen.— arn cnidM (hiji\ of xmtn am (Lifi <^Ty?N

deel, aandeel, portie. — «^» a™ on <ll? *o^n

lietz.— zm am uji (hi an ? \ werelddeel.

(V7I 2 cm \ S. <mfctf.{\ P. (wcrhi&iHTjis B. (van

en tot een aanzienlijke, in het laatste geval

waar het hem of iemand, dien men wil of

behoort te ngaJwrmat betreft) hebben, bezit-

ten; bezitting; de eigenaar zijn van iets.

(Skr. bhdga.— (Sinrm am J^» <mjj \S. tuiam tiJj^um

aoj^\ P. (Eitori(im(C7(Ki2(HTji\ B. zullen heb-
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ben, zullen bezitten.— <L~r^or}Mo«£/KT?<KTtf\

enz. trouwen, getrouwd zijn. Zie ook

fMrKn/jw— (cngamipteWHuasns 7.66 spreken.

—

Sicmgcmy SB. iemands goed zich toeeige-

nenen, voor zich nemen. Zie ook cumvrm

an<3^t*ajl en <ot» orhxn <ht^n blj ^^^ — yancm

(iq^(Lmihnjj\ begiftigd of beschonken zijn met

iets door een meerdere, met veiyligting er voor

te zorgen, maar met verlof Jiet te gehruiken

als ware het eigendom. (iSodo^2^\ zoo

gegeven zijn aan een mindere.

CCY} 2 om 2 \ zie imaQiw

(tm 2 cm 2 P \ SB. verjiefd ;
zin hebben in lets,

bv. in /iet oorsieraad dat een koopman te hoop

aanbiedt.— omimi?^ mvdsv.— i^n xm 2 am

2

?
\

verliefde, minnaar, minnares. — azmxmt

crm^\ vrijen met iemand; de minnaar of

minnares zijn.ww (vm 2 nm 2 cm 22

(un(mjj\ verliefd op elkaar zijn; vrijen.

—

ojt(L7}(cn2cm2^on\ de preference van iemand.

o n .0
057) cm (HI \ en Kmcm(HitoJi/i\ zie <™<jt<2^

Off (t>o w» asv

(tm(Tf crn(hn\ Vorst, zijn Hoogheid. Mai

(sw

baginda.

iun cm 2 \ SB. goed, braaf, eerlijk ; braaf of

eerlijk zijn; voorts van buffets, paarden,

Jwnden enz. mak, goedaardig. — "w«™

<rr)2ii(Hyi\ braafheid ; makbeid, goedaar-

digbeid

.

(Unijcm\ SB. opgeruimd, dartel, jolig,

lustig, opgewekt. Ook: er van bouden

zicb op te scbikkken en zicb mooi te

mak-en, ten einde aan bet andere geslacht

te behagen en conquetes te maken. Voorts

van een paard: beet zijn op den coitus;

en van een hengst: brieschen of binneken,

bij bet booren of zien van een merrie.

—

Eindelijk ot^^otTn den ouderdom hebben

bereikt, waarop men onder den invloed

van de geslacbtsdrift komt. — Verg.

(n (cm "-n cm/jw

dm 2 cm 2 \ SB. kawoengplank, plank van

den kawoengpalm ; ook naam van de assis-

tent-residentie en hoofdplaats Buitenzorg.

(CTi cm (TUl fj\ SB. het dikke vleescbachtige

deel in den staart van een dier zooals een

paard; voorts het onderste gedeelte van

den pisang fooijjA boom: voor dat gedeelte bij

ander boomen schijnt men let niet of slechts

bij uitzondering te bezigen; ook het harde T

het onderste gedeelte van een zweer; en,

maar deze beteekenis is onzeker, ze steunt

slechts op een plaats: de grondvesten van
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een berg, Verg . <M,*n7,NN Eindelijk xmcmruj^\

ook nog (het breede worteleind, toaarmee

een landtong aan den vasten wal vastzit. K.).

(E7) cm (TUl
f)

\ SB. hard, met murw o/zacht,

nog hard van binnen, van alles wat in

water werd gekookt of wel werd gebradrn

of gepoft, en zacht, week (tutiM) behoorde

te zijn. — Verg. (crurywznsn/jw

O/j (tm cm crui rj\ SB. straatroover.— lo^m

cmnr^p straatroof plegen; iemand bij dag

of bij nacltt op weg aanhouden en onder

bedreiging zijn goed afeischen; iemand

zoo berooven.

(tm cm \ SB. geluk, voorspoed, fortuin (Skr.

bhagja, te deelen, lot, fortuin).

(mi (Tj cm(VUI\ S. ^ast^^n B. heil! wel-

kom! wees welkom! (Skr. bJidgja). Men ant-

woordt: ihi(uri(m/j\\— (& r» ^ an mi -k>? * (mjj \ iemand

verwelkomen, Kmvfcmtu zeggen tot iemand.

(Un Cm cm/j\\ — Jniunmcrnp SB. groote

pop, zoo ah o. a. soms bij het ngakoetpare,

voor de djampana uit wordt gedragen; ook

groote pop, zooals wel op de velden wordt

geplaatst om de wilde varkens te verschrikken.

KM cm 2 cm
fj
\ een scheldwoord, maar waar-

<can de beteekenis onbekend is.

a a
(CYJ cm Cm cm ff

\\ — teiamcmcmcm^ SB. lig-

gen, neerliggen, ergens liggen van lijken

of krengen van groote dieren; ook plat voor

maar zoo liggen, of neerliggen bv . te

slapen. van iemand.

tun (cm cm n w — mi£(cmcm/i^ SB. liggen,

aanwezig zijn ergens, bij stapels o/hoopen,

van baksteenen, pannen, brandhout, bamboezen

en derg.

dm (cm cm n W — <cj<c?j('cmoTM\ SB. draven,
CO <Ui co Ul

op een drafje loopen, bv. van een paard,

maar ook wel van een mensch. — Verg.

i^(amamji \ zva. «^ urn

ok 2 (cm 2 cmn w

(UT) cm 2 \ SB. varken, zwijn. — xmarhtG^

rr a O
<n v) <n (vi \ zeug. — Verg. &," zm\ en Km atfrujl w

(tm cm W — «nxm axioms SB. wijdbeens staan,

zitten of liggen ; de beenen wijd

van een sperren. — Verg. Knc&(&cm\ bij

a *

(ik cm\\

(V7) cm \ zva. (chvfiKn^ — (yjiny*fncm\ in het

Buitenzorgsche zva. c^ak^hs zie bij akta^w—

<£n <&iicr) cm \ naam van een heester met fraaije
en v

roode bloemen (Clerodendrum inerme Rg.).

azr)(imf)\ SB. punt, stuk; hoofdstuk;
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betreffende, nopens , aangaande (Jr.

a
(EM (EM\ SB. varken, zwijn. — Verg. a-mcrhiw

(EM (EM\ SB. kindermeid, baboe. — a™ xmvjasn

ni(U)i\ min. — Verg. ajixnoji^

(EM (EM \ S. 63 Sis en ook wel xmxws B. tante,

jongere zuster van vader of moeder .
—

<mi dm iTn n bezigt men in brieven.

(EM(EM\ SB. fuik. — ^^n hetz.

(EM 2 (EM 2 \ I. SB. vermolmd, van hout; ver-

gaan , verlegen, van kleeren en derg .
—

r;r» ^7 2(C7i2\ mvdsv : iTTJ 2 17m irrj a&: \ ZVa. a.in 2

it<?) ani as?) asnjl w II. r^n 2 xm 2 \ lilnderWOOrd 00Jc

gebezigd tot een kind, voor slapen.

(EM (EM o\ I. (uriipmrvn^ SB. ruiken, onaan-

genaam ruiken, van iemands mond (adem)

;

ook (van iemands lichaam. K). Voorts geeft

deze nog: (3^*a;nxrn]\ het uit den mond rui-

ken. Mij van elders onh. — 77. a7ixm<cn%\

SB. inbreken, door middel van braak in

huis komen. — III. <cn.-cn%\ betiteling van

in Ned. Indie gehoren Chinezen. Verg.

(EM(EM9\\ — (Miw^mnMfs SB. iemands deel,

taak, toebeschikt deel, lot, sort; het loon

der wereld. — ajiccnx-:rj^ajii(m/i\ zva. oji(3^koy2

asncKUis zie bij 6-^(^12 (tsit^w — c~asii armojjffoiq

am tim^tun a^6^ <ru Mafia \ dat is gemeenlijk

's wereldsloon

.

(EM (EM (EH \ titel in het Tjirebonsche van den be-

ambte, hide Preanger genoemd (i^am^'^jiw K.

(EM (EM (HI 2 \ SB. koepeltje met een door pi-

laren gedragfen dak en staande tus^chen

den aloen aloen en den cm-zhdw Voorheen

hadden de distriktshoofden ook een bahantjong

.

(EM (EM (HI 2 (H) fl \ zie x?n j.™ an s Zie //Verb, en

CJ dl <**

Bipr voor bl. 790.

(EM (EM \ /. SB. veel, veel geworden door uit-

dijen of zwellen; ook: voor een groote uit-

gestrektheid toereikend zijn, door niet op

elkadr te zijn geplaatst, bv. van een zeker

getal tot lieining bestemde bamboelatten . Zie

ook
a f>

arnxKnri\ bij a&L "H n ///. *h » <m w> ? 7 1 ' 6 -^*

anx:n\ zie Onder aJmri/iw — xnama.-.n^nanns of
Co -" '

M<un-r)CHTji\ SB. een heurap, na met het

knoopen tot op ong. 3/4 te zijn gevorderd,

steeds in de breedte ineerderende, knoo-

pen, zoodat die, van boven smal beginnende

van onderen breed komt uitteloopen. — art in

a~na£nra<Tji\ een geheim openbaren en zie ook

Onder (̂ j.'1l^ III, — ccnxmaznaim (HTji<3^A(i» *ffl\

zijn incognito afleggen, zeggen wie men
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in eens. — (tic- ^vmim

tui(yjicHijl\ in eens morsdood.

II. U^ix~n\ in Zuid-Bantam en het Buiten-

zorgsche zva. oli(is»\ lijn, Y12 dni. Rg. K.).

(tm (VHl \ SB. schijnt te beteehenen: met weinig

strootn, van een rivier, over een zekere lengte,

en wel tot aan de plaats waar zij ziob stort

in zee; 00k de plaats of het punt in een

rivier, waar die zich stort in zee. In het

Regentschap Soekapoera is aSiitn.Ku* de naam

van sommige dorpen ; tenoijl in het Tjirehonsche

xrnic,r) de naam is van een distrikt.

nzn 2 (Un 2 \ S. aQrua.™ artp B. vrouwen gordel,

band, zooals een vrowo wel om het lijf draagt

om het Meedje op te hoicden, (yerg. ^^^njj)\

maar ooh in het algemeen alles, wat men bij

wijze van gordel om het midden bindt.

—

!Eitt(ar)2!Hm <m/j \ lets, een buikband of iets anders

om doen om de lendenen.

CCn cvm \ SB. uit elkaar gaan, zich verwij-

deren, van velen; voorts scheiden, van elkaar

scheiden en dit laatste 00k van twee perso-

nen, die bij elkaar waren. — cm? warns 00k

afgeloopen zijn, bv. van depasar. — icntunm

§2jp en (CY\<rvj!k7n\ zva. ctctw

1
S*

ccn\ SB. pap, brij

.

tn nzn en (un \ SB. ^xm^xmruaA,^. de zeilen

ontrollen, losmaken. — tn^itn^-ms uitge-

spreid, uitgespreid zijn, bv. van een waaijer,

00k ZVa. <r> (&i <n x~ri (tni 2 (hnjlss tn(Zji<n(cr)(Wd(Hyi\

iets bv. een mat, een stuk goed enz. ontrollen,

llitspreiden . m(Eitnunifhi2(^(3^^arn(ruji\ zva,

&iim)(KntM/j6^iwru/i\ maar (volg . K. zva.

cm <n ^j) 6-& mi rviji w )
— tno \ de afkorting van

<ni7ntni;n\ of tncETn.ims is een niet terugtegeven

redewoord voor het <eiikj\ van een vlag.

en &>n 2 (in 2 &ji (cy ieiji \ zie qui (uim w(IWA 07T)2\

(Volg. K. <r.mKi)is 00k lek, van eenpn

of boot). (vni 2 i:m 2 tun T> (tm maj <vi (m/j \ de gelllk-

ster zien tanen, verlaten worden door het

geluk; taande zijn gelukster.

a
(Una?nni\ s. cni^iSirujjs B. gemakkelijk,

ligt, niet moeijelijk, zonder zich moeite

behoeven te geven.

(CTj (imm 2 (HI (HI
fj

\ zie <c^n aan het slot.

(Cnt (Un n?7 \ zie <™^ III.

(VX) (UT) (KYI
f)

\ SB. ontveld, gedrukt, bv. van

den rug van een paard of ezel, door het

zadel; 00k doorgereden, doorgelegen. Verg.

can 2 cun (kvjiw Voorts: een lagoe, i. d. z.

van een stukje van de een of ander ver-

tooning, ook van muziek. — <£m<tm»<7?<K7^\
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nieuwe nederzetting, nieuwe of pas ge-

stichte (£lw\\ — Zoo'n nieuiv dorp behoudt

SOmS amajnitrn(hnfi\ ah naam.— «nxm(L7narnitn/i\
(h'1; ^/f Ml) —

of (&i(Lmihrn(hnji\ zich ergens neerzetten, buiten

een hoofdplaats of dorp en waar geen vesti-

ging is; een g^gp stichten.

(Vn (Oil (HTJ/fW — KixmamiKri^s SB. menscll of

dier ook naar een mensch of dler met een

zwaai slaan met lets, bv. met een stoh of

derg . — (o vm am *m ihnj x mvdsv . (bij herh . ).

r>
Verg. tiijii^r)ji\ bij t^ntuiimiji^

(On (On (HH
fj

\\ (t^irn!t:n{hfnff\ of (trr.rxun^ bB.

de bangsal {in het ronde gat van liet rijstblok)

ontbolsteren. Maar oolc in het algemeen iets

fijn stooten, fijn stampen, bijv. de djambe

voor den sirihpruim.

can (an (KYl n\ SB. poeder, stof; aan poeder,

fijngestampt; ook aan rafels zijn, bv. van een

baadje dat door een dier werd verscheurd;

voorts verbrijzeld, vermorzeld, bv. van den

hop van een slang, dien men heefl doodge-

slagen, en eindelijk ook nog de klander. —

^^W? ^ kruimels van gebak. — Verg.

XJItFJl (Kr^yw

en canon can (hh n\ 1. SB. stuk, stuks, van

planken, /pui»o»^\ (tJiru^^dJ) \ en asntrutun

xmjj\ ook gedeelte bv. kwart, van een in stukken

gespleten bamboe. — 6 ^9. <ui <m <q ten ty am *o?^\

zoo'n gedeelte bamboe, bv. een vierde van

een in vieren gespleten bamboe.— cum cm

(EJ) rn 1777 rj xrn (Knfj \ vijf stuks planken.— asn 17 am

fnvmnanjs zva. QJ> 2 rj oji thmjj \ ge-Op-llit of

ingescheurd. — o^t^^iTn^^^N zva.

(yqj]2rn(iJi(Ktit(H^/l\\ — 11. vj im rrj im (toyf \ SB.

eendvogel

.

en (an 2 tan 2 (Kn n w — ^2^2*™,^ SB- een

opening of gat maken in iets zooals een

klappervrucht\ bamboe enz. in het algemeen in

iets dat Jwl is. — <£? 2 am ? arnjj \ ofvjad) nyjdimt

(Hiyj (eji rm ? cm 2 -n 2 (ui 2 \ spreekw. de gebraden

hoenders vliegen mij (hem) in den mond.

(In het Buitenzorgsche zegt men ook an am 2 am z

(tap) -n (uim an (u) no ij w In de Preanger voor dit

07i .1777 2 am 2 wn /j
\ eenvoudig vn >ru w K. )

.

(On (On a<n \ een soort ongerezen brood van

rijstemeel. K.

(On (On (Hn (OJ \ SB. een soort duizendpoot.—

JaV . INT7 1777 \\

(On (On asn
ft

\ SB. de pens van een dier.

can tan (isnnw — <ma.7n<criasnji\ ook <E,iun<tsnfl\

SB. met het benedengedeelte van den arm

met een zwaai slaan . — KM-mxmaindttn^ of
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f&iirfii<£m(Hiji\. iemand of lets, met een zwaai,

regts of links uit werpen, van zich af-

Werpen. a^ ccnxm asn azn asn^\ of iziamasnim

*sn/l\ een wapen heen en weer zwaaijen, met

een wapen regts en links om zich heen

slaan.

azn (UTJ asn f)\
SB. het uittrekken van de

pare planten op de kweekbedding, om

ze te gaan uitplanten op de sawah.— anx-m

am mn (hi
/) \ de pare planten uittrekken enz.

azn 01 azn teW/f w

Q O
an rm ten asn 2 unn w

thij Ul

Knx:ntn\~r) fowihnjis zva.

o o ,P odm 2 (ETI 2 OSV /)\\ — tu urn g asnj \ of xn x:m cnt

asn/j\ SB. slaan met een karwats. — km

ten i a:7n 2 (ho/} \ of <tn a.:n i i:n ? as'ii 2 arijj \ lets Op lets of

tegen iets, bv. tegen een steen aan, werpen;

iemand of lets op den grond werpen, met

een smak tegen den grond smijten.

—

a£ia*iua.mia5n/i\ vallen, op den grond storten,

met een smak neerslaan, Irijc. op een gladden

weg of hij het op ak oji (mjj w oj> ili 2 xm 2 asnjl \

karwats.

azn am asn n\ SB. plant of dier gehouden

of bestemd om daardoor of daarvan andere

te winnen; beest, voor de voortfokking

gehouden ; zaden ; ook inentpok stof, en het

(tr,

kind, waaruit ingeent wordt.— a*xmasnji\

vee fokken. — ccnajnaznasncKin of'oEaiznasn an/is

iemand een wijfjes dier geven, ten behoeve

Van de VOOrtfokking. — a^x7na:iiasn2(hn^\

van een plant of geieas, bv. djagong, zaad

of bibit winnen, inzamelen. — nmxmasnajt

asnj\ door aftestammen uit een geslacht

dat daar steeds gevestigd was, te huis

behooren ergens, of behooren tot de men-

schen ergens.

m azn asn n \\ — aTia^a^asn^ SB. draaijen,

op een draaibank draaijen. — asn wham

a:ntisrtji\ draaijer.—- warn am asn anj^\ draaibank.

(Un 2 (trn 2 asn fj \ zie <u»i <*7<??\\ Poorts SB. het

gewigt, het wegende van een voorwerp

van goud, zilver oftJiinajiw — Ook benaming

van de gewigtseenheid, (als gewigt bezigt

men een steen, die de zwaarte Leeft van vijftig

centen kopergeld) toaarbij men Jcapus en volg>

K. ook kapoek afweegt. Ook de steen, die

bij dat afsvegen wordt gebezigd, noemt

men arm ccn z asn/i\\ — an xm 2 xm2 asn/j \ of (EMarm

asiijjs goud, zilver, soewasa, kapas en volg.

K. ook kapoek wegen, afwegen.

0/1 am (EM (hJ) /) \ SB. ofwel en zoo gewoonlijk, S.

(uinicm20J)/)\ B. aangezuiverd, afbetaald, van
9S\j iJt O 1 1
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\

nzn (UT) cnj) n \ een gemeen woord voor penis.

sc/iuld; ook op. bv. door uitverkoop, van lets

bv. van den voorraad pare, die in een scJiuur

zicli bevond. Verg. nzn<Ei^iMj\ en irutm(Mjiw

(Cfl 2 (EH 2 (Ml jl \\ — tun ,rm 2 ten ?oj) ^*a
;
n/)\ zie am

asn osnji w — am i am ?m^ \ in Jiet Soemedangsche

de naam van een dorp.

9(cri(cn<tv>ji\ de glans penis.

(tm mm &3\\n \ I. SB. de portuur, de gelijke

van iemand (man tegmover vrouw of omge-

keerd); ooh de wedergade, de gelijke van

een buffel of van een paard, en van daar van

een paard: een span maken of vormen

met een ander.

II. <cii7nscna.a
f]\ SB. wegsnijden, afsnijden

van gras.en onkruid.— Verg. bij «o?*o)\\

—

a„ a„ O -'

(umiman (hi^kkd \ zva . ajia>ji i~m mi (& xzn Kmm n\i

III. (crixma^s SB. geschiedenis, historie,

geschiedverhaal.

WW (UnfcJ)/)\ SB. orjwiKd of ander eetwaren

gepakt in oepih, sapoe (droog parestroo),

of eurih. GebruiJcte men oepih, dan i. pi.

van *^i <&n (injl \ wel son vein az^aptui^ •— Mfl

i. pi. v. inm(cm2cm2asr\j\ zegt men ook wel

Kmxrna^\, — (aKn^na^\ willende ze trans-

porteeren, bv. mee op reis nemen, kedjb of

ander eetwaren pakken o/wikkelen in oepih,

sapoe of eurih en het pakje vervolgens

digt binden. Ook tcel i. pi. v. cacmzrm

Chi 2 (ts7) n \\

Cim (IZn OAJI /)\\ — a -i 03 ten iin/l n of*} am au] \ SB.

in of onder de heete asch braden.

azn (VHl \ SB. over zijn geheele lengte even

dik, de zelfde afmeting hebben, ook van

Jiet been onder de hiie tot aan den enkel,

als een ziekelijken ioestand. Verg. w^n

tun x:n x:n \ opgezet zijn van bulk met met

kunnen ngising. van dieren zooals een buffel

en een rund.

azn 2 (LTfi \ SB. rijk, vermogend. — (i:nahi«jn>.

mvdsv.— (Knx;htcun'ricm/i\ rijkdom, vermogen,

en van een djimat: zva. zi asn writ tun w — am ax

(K)iccri(unnr,(Hijis toovergebed om spoedig rijk

te worden. — (u1®'<un mi \ de aller rijkste,

de meest vermogende; ook zijn rijk wezen

of zijn vermogend zijn.

CCn(Un (KYl
fj\

SB. van den buik : daarin een

gevoel van opgezetheid hebben met snij-

dingen en rommelingen, gepaard met

voortdurende neiging tot winden laten.

CCTl
<rY) 2 \ zie bij 6^*xm w

(V7) 2 *>7 2 asr) fi \ SB. een vorm van de kinder2f
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pokken, van minder kwaadaardig karak-

ter; die pokken h'ebben. — Verg. ^^a^w

<n azh nr>
Qj)/J\

SB. hel, schel; helderschijnen,

van zon of rnaan ook van een kunstlicht ; voorts

scherp, duidelijk, van (de figuren op) gebatiht

goed, sits of behangselpapier, ook van de

gouden letters op den rug van een boeky enz.

/K7I 2^2 (UUI
fj

\\ — (unxzhznii^p SB. over-

gehaald, verlokt, er toe gekregen ; verliefd

gemaakt. —• Verg. bij afcm/itw

/EY)(KY7\ Port, banco, SB. bank, rustbank,

canape.

OZY) nri (KYI \ SB. lijk, kreng. — Verg. vntmashw

OZY) (KYl\ SB. hoepel, band; ook, maar in de

JPreanger gew. «5i*<n\ de gevlochten rand van

een bbbbkb, een njiroe en derg. — &m kh irrtt

£

t N

ijzeren band of hoepel.

/UYi 2 (KYI \\ — xnxmiiKn\ SB. lets, bv. de wanden

van een rijstsclmur om de pare te stelen,

van de plaats rukken; er uit breken, aan

stukken breken ; uit een kamer, bv. als

men die wit gaan sc/wonmaken, al de meubels

halen. — xnfchiimftnumjfs met den patjoel

an nhca ar^\ afgraven, beschadigen, vernie-

len Verg. Kn<K&.<Kwn(Hi/i\ bij a&»*7i\\ En verg.

ook liet Mai. Wdbk. op )SjLs

KM 2 (KYI 2 \ SB. blijven liggen, van werk dat

men te doen heeft of dat er te doen is; ook

van een of meer pantjen: ingebreke blijven

om te komen, met uitkomen. Voorts (in

het Buitenzorgsclie, van iemands sawali: onbe-

werkt blijven liggen, door ztekte, luiheid

of wat ook, slechts niet om liet veld te doen

Iraak liggen. a~h ztnmaj) >i& crr^^ \ onvermogend

zijn om de (uia&arn^ te betalen. Rg. K.).

OZY) (HYl nj OST7 (j \ SB. vertrokken, gerimpeld,

met rimpels, van Jiet gelaat van iemand, die

zich boos maakt.

(VTYJ (KYl (KYI n \ SB. lustig of vrolijk zijn,

zingen en vrolijk zijn; voorts vaneenvogel

in de kooi, zva. aai e-,<mmim \ en (van een

vulkaan : werken, uitbarsten. K.).

(UY) 2 (KYI 2 (KYI
f)
\ SB. gekrotnd van ouderdom;

ook gebocheld. — am ? (uh ? *m z (kyi thnjj \ een

houding aannemen als of men is a^hitKm

(UY) (KYI (ISY1
ff\ (Jav. am<Kii(isriJi\ of vii un (isnjj \

Kw. zva. (cnojiw
j
Ong. — ^r» ah tun iisn^p zie

aldaar.

(V7) 2 (KYI 2 RSW
ft
\ SB. bos, bundel van brand-

Jiout, pennen enz.— arh2<htnasri\ dat waarmee

iemand gebonden of iets gebonden — toe
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of zaamgebonden is; ionands banden.

—

iaiaQtasnjis binden, zamenbinden, toebin-

den; iets bv. een kistje, door er een touw

om keen te binden, digtbinden enz. Ook iemand

, . i » O - O
binden . «:* <ui 2mm asn

/J
\ en <zi lAi^m^n

tHTjj\ mvdsv.

am 2 (KYJ 2 0SY1 ft \ SB. hetbenedenstegedeelte

van den stam van een klapperboom, een

djambe en een kawoeng, ooJc wel voor het

dikke of het ondereind van een bamboe.

—

Very. H^^ en w™*^^

KM (KYJ QJJ ft\ SB. pak, bundel; halsel, om-

hulsel. — '^l1*7
})

7^^ °f ct̂ !^h 1<7
/j

!^Jj^ iets in-

pakken; iets bergen, pakken in iets, om-

wikkelen met iets. — Verg. bij ^g™™^

(UTi (KYJ (U) ^n P \ siedits scheldenderioijze: on-

deugend, slecht, nietswaardig, verdor-

ven; ongezeggelijk; deugniet! ondeugend

scbepsel

!

(On (KYI (YUJ ft \ SB. lijnkoek. Verg. crniincmjiw I.

(tnj (KYJ (YUJ ft\ I. SB. gezwollen, van den rug

van een paard of ander lastdier. Verg.

zwel hebben . — 5. SB. benaming van den

kawoengboom, als ddt geen d^dim^ is. — 6.

(in het Buitenzorgsche voor ketgeen in de

Preanger genoemd wordt inn^iw K.). Is de

zwelHng lelangn'jk en van meer blijvenden

aard, dan in de Preanger oolc wel a^^ru^w—

7. (in liet Buitenzorgsche nevens

am ten *av\ w— 2. zva. (rjcmmi orujl \ 1. — 3. <c

amrvups S. <u£!<Kn\ B. (van een meerdere) de

knieschijfknobbel. — 4. SB. gezwel in de

lies (vorm van venus ziekte); ook zoo'n ge-

*m(Hin\ in qebruik. KX Zie dat laatste bij

OZY) (KYJ (£1 ft \ SB. iets, zooals een doek, waar-

mee men zich het gelaat bedekt, bv. om

niet herkend te worden of iets niet te zien;

ook de lap, waarmee de oogen van een

buffel, paard of rund worden bedekt, op-

dat het dier zich gewillig zal laten m&evoeren

of leiden. — xnamaQax^ het gelaat bedek-

ken met een <zh*fn\^s ook een buffel, paard

of rund een lap voor de oogen doen.

azh(KYJ2\ SB. groote kikvorsch. Verg. ™

(trn (KYJ \ SB. gebogen, van den neus. — Verg.i
(Ul it-n \ btj (UMKJ^

*» CK
amtKYlw — Mam°iJUKy*v\ SB. allerwegen;

heinde en ver in 't rond.

(E71(*J1\ SB. volk, natie; stam, geslacht,

soort; ook maar dan verbonden met een ander



857 Kmmi<ruiji\

woord, "werk, goed. Bv. trmajinsniag^ aar-

dewerk.— xmajuKnajts ongeloovigen

.

am(*JJ\ SB. cij^MN de jongste, het jongste

kind, in een huisgezin. Zgo\i jongste kind

wordt niet zelden met verwaarloozing van den

eigenlijken naam, ici^ of wel >g^ (een lief

naampje) genoemd.

* S aam (Ml \ zva. Mj^M//*

am2(*JI2\ I. SB. groot voor zijn jaren of

ouderdoni; oolc van dieren. — II. zva.

* / jy a
(iin(K,i\ of *m r

~n<M/l\\

amfrJl asn
f)\

SB. schelm, fielt
^

deugniet,

boosdoener.— Verg. bQim^Mtw^

(chdJiavi fj\ SB. rijst nog in den bolster,

maar ontdaan van het stroo; rijstkorrels

nog in den bolster.— «n«mMautitnji\ pare

tot bangsal maken.

am(M\ SB. een soort fluit fa™y
ongeveer

twee palm lang.

am OTUf \ zie bij 6-i*vi) w

(^ £>

as

n
» o . 7 ..

am (l£\ \ zie bij 6^**™ w

am cm \ SB. zwaar, moeijelijk, van een arbeid

of verrigting, ook van het tot onderwerping

brengen van een vorst, bv. omdat hij over

reel hulpmiddelen Jean beschikken; en ook Jig.

bezwarend.

a^T) crnOX/t fl\ SB. buil, 00k ZVa. xnccharri

<n^w — «,CT:M|.Twp een buil hebben, bui-

len hebben.

en am amzaru) n\ zie bij on?<w><K^w

\m am \ of <i^*^ zva. ajimniw— <Ei<ri0«iT0o»20\

iets kruiden, voorzien van boengboe.

am am (HI
f)

\ naam van een palmheester (Pi-

nanga latisecta. Bl. Ha&skarT).— Zie ook

(nukthcnz run \\

am am <ry) \ SB. soort van groote zwarte of

bruin zwarte hommel, die gaten in het

hout maakt en dan daarin nestelt. —

op tl? {£i<iAjjm irf? tun t) n spreekio . j e moet niet

doen of zijn als de bangbara, en is de zin:

je moet niet buite?ishuis of bij de menschen

het heertje uithangen of bluffen, terwijl je,

't huis zijnde, in elkadr gedoken zit, bedrukt

neer zit, onder den invloed en het besef van

je armoe en ellende.

en am (nf^h\\ — ^^^^^n SB. op dejagt,

een dier den doorgang versperren, door

op een rij te gaan staan of te staan ; ook

geschaard staan, een rij of rijen vormen,

op een rij staan ergens, bv. rond den aloen

aloen, als toe&chouwers van een dierengevecht

of van een executie.
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ten 2 f ten 2 \\ —™ cch

z

,c» 2 \ SB. niet denken

op hetgeen zal of kan het geval zijn;

ondoordacht, onnadenkend; niet op zijn

qui vive zijn; ook door niet of niet eens

na te denken, blind, als blind, als een biinde

zijn o/handelen, met betrekking tot iKyjG^fs

en (uioj)(uuiw — iV^agriEji(Kjixihi[iini2\ iemand, die

niet nadenkt, ondoordacht of zonder eenig

overleg handelt, bo. blindelings zijn ver-

. trouwen schenkt aan iemand of wel vriend-

schap sluit met den eersten den besten.

ten ten nrj\ SB. drempel, dorpel. Verg. <rjru

rn trvt ten ^ mn (Hi ft \ bij <nrw(Knq\\

ten ten ni2(Ln (Hlfj \ zie onder ot7^i?n\

ten 2 ten 2 (KYI fj \ SB. gat, opening in een

bamboezenstijl, bv. hierdoor, dat de opening,

die men aanbragt in een stijl, om daar een

dwarsstijl in te steken, blijkt zich te bevin-

den op de verkeerde plaats, zoodat men een

nieuwe opening moet maken en de eerste on-

gevuld blijft.

00 ten ten <*&}/) \\ — (m^x.h^nm/js SB. iemand

verleiden, verzoeken. Verg . aoD^ow .

—

Maar slechts de vorm wnaThnrnasr^^ schijnt

algemeen in gebruik te zijn.

(EH 031 (TV! 0\ SB. OOkitchccnrvi^dmiKip blok

hout of stuk bamboe, dat een paard of

buffel om den hals wordt gebonden en

hem over den grond naslepende, het hard-

loopen belet. llg . K); ook het gewigt,

de kogels of steenen, waarmee een lijk

wordt bezwaard, om het te doen zinken. —

(cizrhtcrjcwi^vtrnjis een paard of buffel een

bangbaloeh aan doen; een lijk bezwaren

met kogels of steenen, om het te doen

zinken.

* a
ten ten criJl ckt1 (Hlfj\ zie onder ^^^v

ten ten \ benaming van zekere zwarte kevers of

lorren. — n-ii arh. itsv (irri \ een soort bangboeng.—

i7ha^(is7)tm:Kiuasnt*rn/i\ als voren, maar een

kleiner soort. — \-h tchiut (m \ benaming van een

bangboeng, dien men op de klapperboomen vindt.

ten (en \ ook icnali\ SB. in de war, verward,
CO 7 '

onrustig, niet rustig, van hart of gemoed,

omdat men met iets vervuld of geoccupeerd

is of wel omdat iemand of iets door het hoof

d

spookt. (Mai. bimbang).

ten tun \ SB. siaan, van kogels in en tegen een

sehip; ook onvertaalbaar redewoord voor

KW ten en tU) CTUI (HI fj\ (hierin en (ch \ten. ten. on tuj arm (Kl fl\ {hierin vh<ch \ het

Jav. icnp\ zva. Sd. nrtdj)(K^i\\ naam van
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een boom {Cassia marginata. Rg.). Be vrueh-

ten —pasgephikt is er een lucid aan zooals aan

tarasi — lijken veel op die van de <v>harm.iu\

waarmee de (chiTiivjuJurua^/j dikwijls wordt

verward, ook al hierdoor dat oak zijn vrucliten

als ipurgeermiddel worden gebezigd. Evenwel

uitwendig, men wrijft er den bulk met. Als

men over zoo'n ergens, bv. op den grond, liggen-

de vruclit van den n:> #<irrm?j) :ru tmj heen stapt,

krijgt men buikpijn; zoo toil liet volksgeloof.

(E7) 2 (Eft 2 \ SB. bv. van pare, die te veld staat:

met een pad er door heen, gemaakt door

menschen of dieren, die er door heen liepen.—

Verg . (£i a~n rhi uh \ en <J^ ^? z xji z w

CCtl QCTI 2 \ een soort van ooijevaar.— irti^izi^i,

(isr)9m/j\ en vha-wMWis soorten van (dixni^

en (Vm (VI 2 \ BB. een scheeyen mond hebben;

ook scheef, van iemands ge.zigt, zoomede scheef,

in plaats van regt, bij toeven, als de draad

scheef loopt; ook nog scheef, van een samak,

ah die niet regt is maar schuin ajloopt, en

eindelijk nog scheef in plaats van rond, van

een doedoekoej en derg.

(En OZ1 ?\ SB. verheugd, blijde, verblijd. —

Knxmnni«n^\ verheugen, blijde maken. —

ui <trn ecri xn ^ \ ook (Cfi ciin tch xn ^ \ hetgeen dient

of middel om xm.xn^ te worden ofte zijn.

—

taii7h(in^(Lm(hr)j\ vermaak, vermaken, vreug-

de; Ook ZVa. a.7hm^\\ (Ci(irh(t7i^r,z(mjl\

iemand verheugen, blijde maken. x^«n^-

arn (it? 9 \ benaming van het onmiddelijk aan het

eigenlijke <z.ie-^aa~>n voorafgaande tandakken

der strijders; het is het voorspel.

OZT) 2 &n 2 ?\ SB. er niet op verdacht, niet

op zijn hoede; zorgeloos. — xncchzKHz^vn

7/\ van een oogenblik dat iemand of een

dier er niet op verdacht is, gebruik ma-

ken of willen gebruik maken om hem (het)

te overvallen, aantevallen. enz. — ^i^hz

an i
{
xjn <m ,p zonder dat men er in het minst

op verdacht is, aangevallen worden; over-

vallen worden.

(En K?l (U) (HYi f)\ SB. de boeman, de biete-

bauw, waarvan men spreekt of dien men

gebruikt om kinderen bang te maken.

arj) azj (KYI ft \ ook <Knz<uiajiji\ naam van een

(uiKhj) soort. — <mi t <ui cm <un 9 cnAji ook genaamd

Mnwirnlniihntix enMnzvi(Kj)(ik\ zijn twee andere

soorten .

azn CO] (HI ft \ zva. ajiasnasn^ voorkomen,uiter-

lijk; ook vorm, fatsoen. — <c?<cn^<K^\

een huis of derg. construeeren; en iets, bv. de
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een of ander taal doen leven of herleven,

releveeren, ophefFen; een verouderd woord ge-

braiken of gaan gebruiken.— cdn(cimM^\

stel, stellen, van muziekinstrumenten.

KM OJ (CI (HI ft\ ooh xrh^mmanjis SB. van al-

lerlei jagt- en vischtuig: dat, hetgeen men

van een geweer beteekent, als men zegt

• het schiet goed" ; voorts van een paard

dat op de hertenjagt wordt gebruikt: een

goed jagtpaard zijn.

(On 2 (CI (HI ft \ SB. eigen schuld; iemands ei-

gen schuld; het is Uw (je) eigen schuld.—

Verg . asn ceji (un \\

(tm (d 2 \ SB. ongehoorzaam,ongezeggelijk.—

Verg . itutdawiw

(On (Cl asr)ft \ s. ^inasnjfs B. zeer, uitermate,

bijzonder, grootelijks, ongemeen; geducht,

hevig, fel; voorts dringend, van een verzoek

of bede; duur, van een eed; uitdrukkelijk,

nadrukkelijk, van wcrui-hw Ook SB. zwaar,

Van tabak. Verg. ciJi zrn irv^/jw— tun ich <u? nsn (htji\

geducht, hevig, fel.

(C7) 2 (CI 2(iSY}/}\ S. <u>vl^jm^^ ook -d-m^n

B. aangezigt, gelaat. — (SuSlzSmsn^s S.

. (Uitsni&iojijis B. zich het gelaat wasschen.

9qjj(cn9(cii(i5niHi^\ S. (Kiimajt ^Acmji\ B. iernand*

een ander het gelaat wasschen. — o£?*<m<8

(cn2(Lm(isn/i\ S. amtojxui rri'ri(bvi/i\ B. van ie-

mand: door een ander steeds gezien word en,

dwz. dat laatstgenoemde hem steeds voor oogen

heeft, in zijn verbeelding

.

KM (Cl, (Kft ft \ SB. bek van een beest . — Ook1^1

(UT) (CI (Ml ft \ SB. grimmig, boos, norsch; ook

straf, streng.

Q«/ Q
(Of) (Cl (Kft ft\\ — cm ictian (kjjji \ SB. een paard,

buffel of rund een touw om den hals en

vervolgens om den bek doen, ten einde het

dier zoo te kunnen leiden. — Verg. het vol-

gende woord.

* Q a a
(CI] (CI &>J] A \\ — xnxniKnaji^\ zva. xn i.uariaj^w

«/

(CY) (a (U) (H) ft \ Jav. (imiTiwim/i^ groote ri-

vier, landstroom.— Een £»(£* tooord.
' CO

(OJ (Cl 2 (HI ft \ Jav. (&)
\*i
o i ihnjj \ zva. <njn<pi

(toj^w In de Preanger ong. maar wel (gebr.

in het Bantamsche . K.\ ook Rg. geeft het

woord.

(CT) (CI \ I. SB. syphilis (in het Bnitenzorgsche:

txiri(M(Kntenccifci2ihnji\ .AT.); ook; daaraan lijden

(in het Buitenzorgsche: (cr>(i~iti?(hn/}\ K.).— //.

naam van een boom (Neoesia altissima Bl.

Het fraaije en sterke hout wordt o.a. voor
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huisbouw gebezigd, en de bidden, vruchten en

zaden van den boom bezigt men als genees-

middel bij gonorrhea. Hasskarl).

<CYl (Cl 2 \ SB. verwezen staan te kijken.

Verg . tuma^a^marip bij iw«w^w

(CYl (Cl \ S. c-^Sia^\ B. verward, verbijsterd,

i
beteuterd, er met meer uit wijs kunnen

WOrden; oofi ZVa. ojioji^w — irn ;iiri cciint (taj^\

ZVa . o*n (Ml aJ) % tun (htji \\

(Cl (§ ~&k(Wl P (UYI (HI (HI fj \ zie onder aS^w

(Cl 2 (§ s^&2 (E/lfj\ .vm6^2^i(hn/j\ en ^?^®«

o o
<htj) zie <K>»?(3_b*?^?^\\

(Cl (CY1 P (l/Yl (HI fj \ en <S«.to ?<k>j? M*s?i <\ zie

a

(Cl /5^9\ SB. krijten, klaaglijk schreijen, van

een ziek kind; ook van een zieke (een volwas-

sen persoon) steeds om hetzelfde vragen,

aanhouden, bv. om het een ofander geregt.

(Cl &^€-^ <H\ zie ^»\\

S o
(Cl 2 £2-+>(KY?2 (HI fj^ en nciiiqiunKntimjl^ zie»<nic-.*

(Cl 2 C-^ CISYI fi \ en <mta7i2(n(uiasnj^\ zie <m tc-^asn /j\\

OS!

(Cl &^(YU) fj\ zie amc^tnA/jw

(ClOJfdJl
fj\

zie 6^n& /.

OTj (Cl (LJf\ en ^(LniLU2\ zie e-~u>w

(Cl (UY) (HI (Cl (UY) (HI \ SB. vrij van alle be-

slommeringen gaan leven of leven, na zich

teruggetrokken te Jtebben uit zijn zaken of

uit het openbare leven.

(Cl (UY) *J) P (UY) &J] P \ SB. een liond of de hon-

den aanhitsen.— ihntun -najj>> \ hetz. maar van

meer dan een persoon. — Van iun(uj?\ het

woord, ivaarmee men een hond aanltiUt

.

(Cl (UY) clTj
cTj[\ en xn<un'n rr

l'Via2/l^ zie ^^^

(Cl (LmnridJi (Hri2(Hi n\ zie ^^>w

(Cl (UY)
CT> 0£\ (IS?) (HI f) \ zie onder »S<w?*7i ^w

(Cl (un asr]
i
ni oq (Hi /) \ zie (unnn*

(CKun

OSYinr) (HI (HI fj\ zie tunis^

\ zie (3-^(rui<K7jff\\

N II.(Cl (UY) 2 (Cl 2 &SY) (HI (I \ zie nnz^i}

ct <Hi^Qyi .^
(Cl (UY) (UU1 (HY1 2 (HI fj\ SB. iemand of velen

zeggen te beginnen aan een of ander arbeid,

die werd opgegeven; ook iemand of velen, die

zich ergens heen moeten begeven, zeggen op

stap te gaan.

(Cl (UY) 2 (&) rJTl 2 (&)
fj

\ zie tum^p II.

(Cl (UY) 2 (UY) 2 0EJ1 fj \ zie ounz fop II.

(Cl(Hlfj\ ook wel <vn*«Jl^ S. (3^£Z^ 6^*^

6^*£is ook m\ en <un£l\B. alleenlijk, enkel,

alleen maar, slechts; ook ons daar, ah mm
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bv. zegt: (tfyn am an czm > o cm cent $ run ciw cfji ten .w»

O a o O a
(Knj)\ cui (E/xnnriimi aji zchi iis))/j\ cman asu cnc^anurm

am (Hi o^(KJiru/iez^(isn(im(LU (rjji\\

(d 2 (HI P \ SB. aangenaam van smaak, lek-

ker, smakelijk; met smaak; aangenaam,

pleizierig, ook van een lokaal; voorIs lekker,

worts van een geur, ook van slapen; aangenaam

voor net gehoor, van muziek of gezang

;

rustig, gemakkelijk, van zitten; en van hart

of gemoed : rustig, pleizierig of aangenaam

gestemd. f an cui 2 an % \ mvdsv.). — ctman^ttid

ar>z\ ook: lekkertjes en wel. — amtii an%

(un(m/i\ genot, pleizier, genoegen. — a^aS

chrn8zthn^(Lii!H^i\ er pleizier in hebben, er

lekker mee zijn.

QT) (Cl (HI \ en <n <&m <^» ^ ^i ^ zie ay am on w Voor

Jiet eerste //Verb, en Bijo"

(Cl (HI \ zie ffVw (hn \\

(Cl 2 (HI \ SB. tweelingen, een jongen en een

melsje ; ook van tweelingen {als voreri),

gezegd van het bevallen. — Verg. <kru&i\ en

(Cl 2 01 (HI \ zie CMizarjcMy,

001 (HI arm (1 \ SB. de plaat poetsen en zieh be-

geven naar elders; wegloopen van eenplaats.

001 (HI {) (*J1 2 \ zie ruxi 2 w

Q O .an
(CI (HI (hJl \ zie * n (hi <w> i \\

(Cl 2 (HI 2 (tJJ f] \ zie iur) ? cHiz(i^i)\\

t Q« o(Cl (HI \ en «ji cm ahn an i \ zie wmw
o C^ Of)(Cl (HI 001 (HI ft \ zie *V<&\\

\

(171 0(1 (HI 9 \ zie amrjcM^\

a o n
(Cl (HI (HI f) \ zie (Mr-r) *

(Cl (HI (HI /)\ zie un-?) (ekiw

O . a.
(3 _b* im i CMjj \ zie cl>i> am rui a \\

(Kn^ X Zie ^
001 (Hi (hyi (Hi (Hn a \ SB. uitgestrekt, uitge-

breid, bv. van een veld of een vlakte ; ook

zeer, hevig, erg, van warm of van de liitte.

(Cl (Yl (HI (ISYl ft \ zie cmktj an tisnjjw

(Cl (Hi lion (1 \ SB. ongedurig of onrustig, van

iemands hart of gemoed, als een gevolg van

hevig verlangen naar iemand of lets ; ook

wrevelig worden, toorn voelen opkomen

in hart of gemoed, bv. bij het zien van

iemand of i&tsm

(Cl (HI \ zie mt> an \n

(Cl (HI \ zie *™ *n\\

CJ v
(CTl (HI (Efl fj\ zie ^^Jjw

(Cl (HI \ zie wan \

at <*

0T1 (Cl (HI 2 \ SB. bij iemand gaan logeeren,
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logeeren voor een, twee of drie nachten.

Die persoon dan cmz^mzuichi den loge.

(CI (HI
/J

2 (1ST) (l \ zie nfri^2 any*

(CI (Klfl&J) fi\ zieWl^
o o

tun aqjj(i<n/i\\

(CI (HI/7 \ zie *M<Kpi>\

<n(cny(fhoiaoi(n(hn(Ln(Mi/i\ zie e-£f
<ri (th \ II.

* a O a
021 (HI CCl 9J) ^k(Hlft \ zie onder ^-n^w

001 QJ) \ zie »o7 (w> xv

(CI QJI 2 \ SB. razen, raaskallen, van een krank-

zinnige; gekkepraat uitslaan, onzin praten;

ooh zonder zich om de lagoe te bekom-

meren maar voortzingen of zingen.

(CI &J} \ 1. ZVa. (C? 2jn ihjt (KA
/j

\ van ^(Ei-^insnjjw

II. SB. met een straal loopen o/stroomen,

bv. van de thee nit den tuit van den trekpot,

van de pis uit de roede; enz.

HI. zva. 00? (hh \ van den staart van een Jwnd.
«>V ~

S
001 QJ] \ nn

t

oij} ^n (hn/f en xn <wt *fn z or^/J N zie <>t? (Uk w

001 2 &J7 2 \ ajitwt^} (hc^/i en Kmwiitftm nryi \ zie

/

<B? (OJJ (HTJ/f \ zie ^(^iKv/fw

(CI 2 &J) 2 (HYJ n \ zie MmcKM<HTiji\ I.

(El rn QJ) OSY)
fl

\ zie ^^^w

(CI (*J) (TUI fi \ zie ttmttoitrviji*

001 frTl (KH /) \ en (8){yj)!Kn(KJi<trn/i\ zie *?» ajt ikji n w

(d OJ) OJIfl\ zie <wi<l«,;n\

(C1QJ1 2 (U) /) \ zie (^'Qzcui^w

(CI #J? CU1 s~J) (HI
fj

\ zie <rfni>J*(utJl\\

(CI 2 OTI &J) &M (HYJ
fl

\ zie ttrm^iKDiwitKn/iw

001 QJ) 007) \ SB. volstaan met water of bloed

ergens ; 00k van het ergens staande water of

wel van het bloed op een slagveld: het terrein

bedekken, dwz. dat het geheele terrein een

en al water of bloed is.

001 QJ) (Cr]\ zie *»V^j\\

a n
001 T?\ zie w-nw

(CI 2 cyi \S. 6^(ho?iEijf\ 00k (hm(hm^j(mji\B.J0Tlg y

jeugdig, SB. van vruchten: nog met rijp;

van kleuren: licht; van goud : van slecht

allooi, vermengd met zilver.— e(a?CT?^\

00k ns^Ki7i2(cii^niHi\ S. <v>n6^A6^a.imt <&yj\ 00k

(i£,6^a6^lmi!m\ B. van jongs af aan. —

zni-ri<ntwri<Hn\ 00k : nog volkomen vloei-

baar , nog dun , van den suikerstroop

($i6Q2{bTy\ — ni(iK6^i.(mtiiEyi\ kroonprins.—

*cniHi2Ti<Hyi\ het verblijf van de kinderen

van den regent.

(Cini o\ zie oqi^i^w

hi nj cyi P\ zie trf-nt*

(CI 2fl?*>7 PN zie i^mvjni^s

(Ci nri oajrj (Hi n\ zie <k»^^\\
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*

031 ni(U) QJJ ft \ zie <3^*<&\\ I.%"£!
D(?)

CCl <H (HI ff\ S. <Hi<vi\ en <ut<ui\P. (t^ trnxn ao/j \

en (Knwnaji^ B. naam, genaamd, met name,

heeten. — c^nsnxn^i^np dat heet, dat is.

—

(mdnnifhndap S. Kite Hummim/i* B. iemand he-

noemen met den naam van ;
iemand zus

of zoo noemen ; SB. lets enz. — voorts nog:

een of meer dingen noemen, daarvan iets

zeggende, bv. dat die het zijn, die iemand

de gezondlieid doen beliouden.

OOI nr) (H) [I \ zich bedienen van het toover-

gebed om rijk te worden, dat Mozes, na

lang daartoe door dezen gebeden te zijn,

gaf aan een van zijn rahajats, met name

Karoen {Korach genoemd in den bijbel;

Nameri XVI). Boor zijn rijkdomhoovaardig

geworden, bezondigde Karoen zich tegen Allah

en tegen Mozes, en werd tot straf door de

aa?de verzwolgen,

CO) (U) (H) fj\ zie &ai<uiQaji\

CC)nr)2 (H)\ zie -^tw

CLH (U) 2 (HI P \ zie S?iyn^\\

a
OLD T) (HI 9 \ zie nai'mtn^ \»

031 *Y1 (HI (tm \ SB. springen van den hak

op den tak; nu het een dan weer het ander,

bv, met betrekking tot werhen.

001 T? (H) (HY) p \ zva. Kn^riornMUKTi/i*

CJ >

(hi cm fi\ _ — -,...

a
ooi nr) (tci crn/j\ zie s^^^p — o^^?™?

an (I \ zie
rn W arn/j w

001 cH (HI \ zie *ni-r)9b\i

CJ
"

(Cl(n c7lQl(Hl(Ln(H)2(Hin\ zie ^ojffmx

an nn (Hi (a (Hi /)\ zie <w<&*

I/O* dl <-**

001 nr) (HI CEJ) fj \ zie *m (K) rufjw

oz)(nnr)(nnr)ar)(H)oz)(H)/)\ zie ^^^
II.

orr) (nnr) ennn asr) n\ zie ^i^w

001 nT) CH (1ST) \ zie -n asn w

001 T) 2*11 (U)/)\ Zie ffLwnayi*

ooi nr) cnniaj)\ zie ^^\\

oomim oji (M ^(H)/)\ zie -^^My/w

001 nr) nrj (U) f) en cttim^m^n zie it Verb, en

Bijv." aldaar bl. 242, voor "y^*/!*

ooi nr) nr) (tj) am n \ zie «jn«sip

001 nr) (U) (U) \ zie ttfniMw

s

001 nr) 0J) (&) \ zie (uww

001 (T) *H OTj nr) (El 2 (HY) 2 (HI/) \ zie <^-n <&ii\\

o O
. n

ooi nr) nr) cm aru) n\ zie azncMavyi^

ao:)ii 00T) (§ ^Z&(H) f)\ zie -nxm\°&
ooi nr) nr) azn \ zie ^otj^w

ca nr) cn nr) (isn (U) [) \ zie ^-hamaji^^

001 nmi (HY) (HT)/J\ zie %onttmji^

CO) ni (KT) fj\ zie »$<3^\\
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027 2 *>? 2 (KYI n \ SB. een heesche of schorre

stem hebben.

S Q S a
027 (ISYI \ zie <vn «sw ^

027 T? 2 (isr) n\ zie a^»w^\

(EH 01 IT) OSY) fl \ zie tfnvfnasnjiw

azi nri 2 &syi n \ zie tQ-masn/i*

(En 2 (Ul 2 &SY) [) \ zie Aojusr^w

cmnrj osyi fj\ zie g^<^ II.

S S a
027 0577 2 (Ml fl \ zie aw «s" w

027 (LA (Miff \ SB. bestrooid zijn, vol liggen met

heele kleine steentjes, korrels zand, em. van

een een sam,ak of dergelijke; voorts van brood,

gebaJc en dergelijhe: vermengd zijn met enz.

En eindelijk: zijn voor mijn {zijn) gevoel
y
dls

of er kleine steentjes in zaten, van een of

beide oogen, bij oogziekte.— Blijhens Jiet Jav.

Wdbk. van ajkm^w

027 nr) (Mi ft \ SB. geld of goed afzetten, af-

troggelen of verduisteren van zijn (kaar)

echtgenoot, om na scheiding van te genieten.

PaSS. (Si<HYini ojiji \\

(Cfl (L/l fc/l (KYI /} \ en an rr}ojj!hnyi\ zie Tiffoi^/ND^w

CEl % *yi 2 9J1 2 (KYI n \ zie tmi^moJiz'Hryiw

02? (M (KYI 2 (M1/l^ zie ^m\\ Knajitrnt^am(Ln^\

zie «" ffn <mji^

027 (WT] (Ul\ zie c^w*

027 (Ul (Ul (KYI jl \ SB. met een vloed van woor-

, 7 O O CY
d.en, van lemands spreken. — Moo^g

djitco \ een enorme flux de bouche Hebben.

027 2 *>7 2 021 2 (***!/) \ zie ^i*m o*iinijp

027 nri dJi asn n \ SB. ten behoeve van iemand

toien onlieil dreigt, o r)k van een plek, die

onheil aanbrengend is, ten einde het onheil

te bezweeren, de wajang laten spelen of

een toekang pantoen een voordragt laten

houden. — In plaats van aSi(ui(ie:crnjj\ (zie

(Ei(i^am/j\ onder (unj^<rn/j\\ het kind ook wel

(Si -n«j) asnj\ en dan is een wajang partij vol-

doende, mits de ter zake bestaande voorsclirif-

ten getrouw worden nageleefd. — Jav.

T*(utasn/i\ verlost, bevrijd ; onttooverd. Enz.

027 <yi (HJI \ zie 6-*>ruiw

Q
. a tt

027 *>7 (YUI \ zie <m<rui- II.

027 *rl (YUI \ zie <™*xp

(Y) 027 (Yl ^H (Yl OTVI (KYI fj \ I. zva. ^^of-n^m

(kti/i^ K. — II. SB. van iets zooals #en ofmeer

stukken. geld, die bijv. uit iemands zak vielert:

hoorbaar rollen, rollen over den grond, over

de vloermat, enz.

(d 2 **n 2 (YUI 2 (KYI fl V zie *oii-r)i<rwi#mf>K s

•SI
Q Qt

027*7? 0X0 \ en a?i*narijiici*nji\ Zie <Mi'n«^\\
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07? *>? 2 (UJ \ zie <M2(ui\\

031 (UJ (UJ ^JJ (HI jl \ zie <&*m^w

07? *T? (WJ fl\ en t)^(UiZ/i2^n^nti^\zie<^^n(^Jl^

cm nrjcuj n\ en tei-nwaajis z^e TT^?* ^00"

/#£«fe tt Verb, en Bijv."

07? 2 OTj *"*? (tJI n V zie *m27p?^\\

ot? nrj (uj am n\ zie asn^

>jj

s

^ . of)
07? (UJ 0*7? \ zie ^(W) \»

o
CC1 HTJ Q£? 2 (HI 2 (HJ fl \ zie <xtj^?o^\\

071 07 tf^T \ 2^e 6^**^ \ i .

(HI \

(Hi^

CCiniaAJI fJ\ L SB. een fijne stofregen zijn,

vanregen. Verg. bij (m^nteiMqw — II. SB.

het water in den mond krijgen, terwijl men

vatfende is, 00k bij het zich verbeelden teproe-

ven iets dat heel wrang of heel zuur is.

O (̂ > .00
07? 2 (UJ 2 (UUI 2 P\ zie itrm (u t (wi

z

^

07? (UJ &M (HYJ 1 \ zie <£lm mji unji*

a O o
071 TJ &M (KYI 2 (HI f) \ zie tun^n™**

071 nri ajvj <ui fj \ zie K?M^Mji^

071 (UJ (HJfJ 2 &SY) (HI (] \ zie <"» <

*gj(**yi
%

2f - -
07? CH (&J (HI fJ \ zie ownaxtmiiw

071 2 (&l QSW/l N z™ 'W»»®|/HU/^

CC1 nrj (EJ1 ~A 2 (H)(H1
fl\

zie,^™^

07) rT7 2^>!2\ zie o»»n\

07? 'fl am (tUIfl\
zie icnc&aruflw

071 Ol OEJJ ff\ en S)^}3taaji\ zie «8-*5<e^*

dn (uj (vm osyj n \ zie ^(un^w

071 CTJ 077? \ Zie azn cm (Tuft*

001 cn\ zie <w*\ 4.

0Z] rY)\zie *T0^n\

(CjjnrjN en ^-^^^y/' zie ™$^

en at? nn en at? ^n \ zie e-/-*™

071 ni (HYJ (UJ (HYJ fj \ SB. zich wijd uitsprei-

den, van een boom of van zijn takken^ 00k

van de horens van een hert.

071 <rYJ am 2 \ zie miorftmnw

071 (Ui cm 0^7 (HYJ
/f

\ SB. zicli aan den hori-

zon, zich voordoende als een donkere massa,

vertoonen; opdoemen, van hoog geboomte.

07) 07 cffl (HI (HY1 fl \ zva. cm (u cm <Hi i^rij\ maar

van struikgewas, kreupelhout en derg. — Verg.

Jav. Wdbk. op <u^^*^ NX

07? °T7 am AT? (HI fl\
zie (sJicmw

canri k?i (Hi n\ zie ^-vp

077 *V? 07? (HI fj\ en a^-riccKhnq \ zie ^^
<B? (KYi n\ SB. uit het humeur raken, uit zijn

humeur; 00k wrokken; en voorts niet terug-

tegeven redewoord voor (cn6^2a^jj\\

cm (HYJ/) \ klanknabootsend woordje voor het

geluid dat een aap sotns maakt: ngoek.

n^Mi^ dat geluid herhaaldelijk maken,

laten hooren.
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07? (KYJ \ zie (^ \ 1L

O OS* a aS . a a/
07? (KYJ \ en «n<Kn r

n(taJI* zie •mtukvw

07
S

n(K7i\k

VTj (KYI \ zie V^ ™ ^*^ NN

S CY •

(YJ CC1 (YJ (KY1\ en «jo«m jgrie ^«-w«y

as? 0<r? asm fj\ zie *™<™«^p

(jm (KYJ aSTt fj\ zie <wj^«s"P

or? 007 0v/?# \ 2?*> «S«S<m^w

Kna<naJifj\ en o^wjm-s*^ sfe <*^<^p

(n(tn <n (kyioj)ij\ zie ^"j*™^*

07? 2 (KYJ2(*JI/}\ zie *n««>i*<^p

(!m(Kn(UUlfj\\ —^^O^^^^^W
zie mu (hrr

jl (vwfl
NN

0^1 007 (irn n\ zie Av«^\\

07 071 Of)? (Kl f)\ zie ^o .1577 m^ w

ST? °>7 (K7 <H7 y? \ *»*• zoomede <m9si^intftn^\07)05

(&i (OSW (KYI
ft

\ SB. zzgQnd,vanket ademhaltn

van iemand, die aamborstig is of mens keel

volslijm zit, oolc van let ademhalen van een

kat. — Verg. bij M(uw

071 (
057)2 (KH fj \ zie dQ\^y^m^

07? 2 77 f
0577 057? /l \ #5. redewoord twor sc^n)'-

v^, ooyfc wor teekenen met pen ofpotlood. —

(Ln i^ {

(m(tsri^im<rSiaj^s niets anders doen dan

schrijven of afschriften maken van iets,

bv. van den koran.

a %
o

07? 057? <Xnn \ Zie "wasn*^*

<&? 057?' fftt? 057? (KYI ft
\ tie *&<£l*onpi

07? nJf

(&? 0577 2 (KY) fj\ zie »Sasnt<Kr^\\

CG12(n OSY) (KYI (KYIfj\ zie /*o?*^»™*™#\\

Q Q 7 y
07? 057? 07? 057? \ £» ^«sr)?^<isw?^\ Zi£ 0*7

(3-i*«SH\\

07? (M <T? (Kl fi \ era tKP(^jiofnt(HiJl\ zie ayw

07O7?G70n/?\ en ^m^wA^ zie f^iHmn^tyji^

0S7 (£/) <K7? 2 0*7 fl \ 2^ ^(M*™/!*

C^ O .Do
07? 2 0^/? ^W77^ N ^ tfmajiMriJiw

07? 2 0v/? 2 (KYJ fj \ ' zie m»2m«^

CCJ (UJ0SYJ fj\ m^^^^fj^MVZW^^^^

(nOZl (*JJ2 (KYJ%(KJ fj\ zoomede *i<mfefy*™'°£/l^

en m<im<8i<ifni<HTft\ zie ^M*^

07? 2 (M 2 fctfy? \ flJB. onduidelijk spreken, ow-

da£ men den mond vol heeft; ooh wel voor

een vollen mond hebben, d.i. eten, etende zijn.

07?0J?\ en dhajiffiSoyi* zie "f*™^ zoomede

ft Verb, en Bijv." voor bl. 226.

07?03o\ zie *no{\\

«7?0J?P 0/7? 0*70 \ &B. zijn ruimte nemen,

achteruitgaan, willende een aanloop nemen.

07? AJ? (KJfj\ en m&ijRiayi* zie w&»2JI*

r v /
07?2 07«J? ffO?2 OO^N *w *o?*cnn

XnOJItKYJ (KYt[l\ zie o^n /.

07?0J?\ ^(0-r)^\ ^» «21CJ&Wl^> ^ «^n\

oj) 007 ^yo?^'



(ciiintuiasn/i\ 868 (nxncnariJiitfnjis

ccri2(ndJi osyi fj\ zie 0?^^

COI (Ul OSYI 2 (Kl ft \ «j aoA^M^ zie <xn

07) (Ul (LJI\ en <m <m (ui (mi (Hi/is zie <w^

l(Klfl y
00

07) (Ul (U) <H (ISYI (HI
fj

\ zie asntruam^ en o

001 (UI(Uini\ zie <S-r»w

07) 2 OJI 2 (Ul 2 \ ^ <Km<uii<un*

07) (Uf (YUI \ 2fjg (KTl (UJ (TUl \i

OZIOJIOZI (HI
fj\

zie ^^
07) <rt/) \ sie »o)^ n 77.

° . o
001 (YUI \ zie <xn<nji\ II.

07) cnjj o OJYI (HI (HI
fl

\ zie imvui^

07) (Tj (YUI P 01 (YUI P\SB. geheel uitgeput zijn,

onmagtig neerliggen, voor mirakel liggen.

07) (YUI QO fl \ ZW ohlaru(E^\\

0S7 (YUI 2 (HI fl \ zie <Kn<ru2Chnp\

07) 2 OTI (YUI OTI flvl \ ^ fhmg(n(rhi<n(U)^

001 01 (YUI \ zie <m<n(rui\\

071 0X>? 007 fl \ &B. onophoudelijk zich laten

hooren (kirren, zingen of jluiteri), van een.

vogel in de hooi; 00k in een adem door,

aan een stuk door, zonder uitscheiden,

van Jtet sckreeuwen of huilen van een kind

en van Jiet ronggengliedjes zingen^ door een

vrouw of meisje.

01 07| OTI (YUI (KYIfl\ zie ^(Kntqcwttmiijiw

071 2 OS? <W fl \ zie (tni2a^.»ni/j\\

071 QUI (KYI 2 (HI fl\ en «=i arm ikyj
g pi(H2Ji\ zie <ru <kw\\

Q C^
CCjarUI(KYr2(Klfl\ zie <Mj.ruN J.

07? (YUI (KYI 2 (Kl fl \ of £}(ru<tfnt(Hi/i\ zie *&
m^ qui alj(Hlj

en 1
*•-«<nj

a Qi
(KYI —071 (YUI (KYI (&I001 (HI fl\ zie «i<rL#*»®i\\

CO oJI

a a.

ca

07? 077 (KYI OZYI n \ SB. benauwd zijn in een

lolcaal of in een ryjtuig, bv. omdat alles digt

is; het is hier benauwd.
,

071 (YUI &SY1/I \ zie (tfnruivrnji^

OS? 01 (YUI (ISYI
fl

\ zie apv)rui am/j \ en OOlfc v)(unin(M

(utiaj}\ bij (un&b \ 3.

071 0S7 (ISTI (KYI n \ zie <&<m.<£!»mji\\

071 (YUI (ISYI (KYI AW (girSiWi<Kri<!^(vi<£n2 Jns zie

^_J(
ca CO

a o a
then trui asn (h~njj w

O a
07) 2 (YUl 2 OSYI 2 (Kl fl \ en <^i rm ? akri\ (m (viam .u

(Kl^ qJ( «l> C4 Ul

zie <frmcrLi2(isnjj\\

(El (CiQJI n\ SB. stilletjes zich uit de voeten

maken; de plaat poetsen; wegschuilen,

zie 1 verstoppen, bv. op eenfeest om zich aan

het tandakken te onttrekken. Zie ook (pi^jj}\\

07) (YUI
[
OJI \ zie (Krttnj)«J)\\

Q Q (X^ a a as
071 (YUI (Ul \ zie Mi<na<ui\\

071 (YUI dJI OSYI *3kCCf) \ zou slec/its gebezigd

worden. waar men zich verklaart omtrent het
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offermaal dat men geeft, bv. ah men zegt:

riCVUt
P O

/} obi asn z acert aM'i hi<ik tun op (rucuwuz asruifru fc\ asn z m-Jirrfn w-

Verg .
^^?^)«5w_b»^N bij Mimo^w

(Cl enjj (U) BSW/J \ Zie iHTMjjtiJiasnjlw

cci arm ojj aS77
/l

x zie CKr
l
(njm as

^Jl^

(Cl arm 2 arm fl \ zie arudaruji^

(Cl arm (Cl 2<3 ^2 aSY)fj\ zie ^^^ en

a
(Km iui\\

(Cl OOJl 0U1 (HI 2 (HH
[f
\ zie 'rui^iz^w

CJ ut u

(Cl 0U1 2 0OJ1 2 9J1/J \ zie arvitaJiJIw

cci en arm ari arm (Ui \ zie^rv^uiw

cci en arm ari arm ari<tJi\ zie ^<rw«f <ww

027 (CJ(C1(IJ1\ zie gpww

CCI arm arm (UVI (HI (HI 11 \ zie fruiwKHTjiw

(Cl CCI CCI (E/l 0\ zie g^©?<\\

(Ci arm (C7 (en 2 am n \ zie gpn*»™^

CCI aui arm\ zva.^S™^ zie dat bij tK^-^ruw

Q a* O^ A v
037 arm arm oji (&lf) \ zie ^-^w

cci arm arm cci asn n\ zie <tuastam/j^

(Cl arm(Ul^\ zie <w>«^\\

cv • cy <y tt
(Cl arm Q£\\ en «niruax'r}a

;
njf\ Zie <rui^\ 11.

fcl arm cum /l \ zie oMvuhma*W

o
(Ci or) arm cm fl \ zie (Hn^ru (u/jw

cr^ cv . q cy
(Ci cciaji\ zie <H"n<vj.(uiw

cciarm ai (U10J1
fj\

zie ^^^m^

OS? en (rm (Wl/1 \ in het Buitenzorgsche zva. <™

xm ? <n orui \\ Rg. K.

O
(CI (CJ2(W}\ ook Knan9KM^\ zva. (^(midJicrnJI^

Rg. K.

(Cl 2 77 01X1 (Wl P W — (mt^<ruaM^a7iruiK^<cnp

zi& <& 9 <n itxn (vui w

O a
CC] arm (UUI OSY)

fl\
Zie (K^aruajuaarijfw

acj arm ajui arm (Hi n \ zie ^njiaMasn/i\\

(Cl 2 (Tl (Tm 0JV1 \ SB. zoo ligt zijn als een

veer; weg geblazen kunnen worden, in

dezen zin bv. van een uiterst magere kip of

forg t
__ Voorts op zijn wieken rond

drijven, van een vogel zooals eenheulang.—

<cizritriJiaM(ni(nj(Kn(cr)jl\ ook <& z nq tru) aju ^ (Ct orut

(Kfixmj^\ 00k (nznyru(iMKyru(KTi(crtji\ zijn toe-

vlugt zoeken bij iemand; geen rust heb-

ben, het overal zoeken van iemand, die ge-

pijnigd wordt door smart, verdriet of angst.

O O o a
cci arm (&l fj\ zie *™™<v!A*

(Cl (Cl(&12 (HI fl \ zie onder tqtune^t^^

(Cl 2 Q1 arm (&1 \ en <mt<n<nji &!<&!% mjis zie *™z
i CO ™

y
<ntnji ie/i^
( co ,

(Cl <T) 0U1 (&1 2 0^7 (HI
J!

\ zva. <ci<ij<ruffo«)«}p

Rg. K.

<ci arm ccnfj\ zie ^"^T^p
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oi(ci (n orui en am asYifj\ en^an^njivj^nA
;
(Ci20i(ui asnn\ zie ^ivftuasn^

<HTjf\ zie wtmmrwmtvmasnji^

o«, a*, Q
OTj (CI OUI 01 (CI OTUI \ (^ccirvitnKHTjis enz. zie <xM

£nasna\

~.xn\ II.

(CI 2 OXJI 2 \ zie <KTii<rud\k

(CI CO) ccfnr) (HI
fj

\ zie «h

(CI 2 (Ul \ zie (Km(ui\,

(CI (UlOJjni (KYI 2 (HI /j\ zie<i^Si^-n-\Verb.

en Bijv. voor 61. 26.).

(CI (Uj \ zie <*m aji v.

O*
. O(CI ((Ul (KYIfj\ enz. zie wj'^w)|«

Q -, -
(zn (ojickih n\ zie *V^^\\

(CI (JLA (KYI (HI
fj

\ zie *M{vi*aip>

(CI cn ((Ul (KYI
fj

\ zie ^^{aji^r^w

01 (CI 01 ((UIOSYI (HI
/j
\ zie ^^^[OJi^w

(&l(njO(nj)[]\ zie <&(M<rviji\\

027 rt/l (KIT
fj\ zie oji-kvj\,

0S7 (L/J 0O7 fl \ ^ a^n'afl ao^p

(IS7 fLtf (KYI
fj\

SB. zich bakeren in het zand,

raw een hip of derg .— am ti<w> an mi tuy/i \ zegt

men van een plaats ah die, zooals bv. Soeme-

dang, (W^vi/ii<i7crn(ih(3^(i5n<ij) (uvji\\ -.— Wa-

tekna: gagah.

CCI (Ul (ISYI (Ul (ISYI
fj

\ zie <Kn<ui nsn Si nsnjjw

01 (CI 01 (Ul OSYI fj \ zie nytrnnrjajinsn/iw

(Kl^
(£?I2 (Ul (lSYl2(Klfj\ zie *Qt <u asn/i*

HI/I"

01 (CI 01 (Ul &JI 2 (Kl/j \ zie ^(Kn^xji^w

QZ1 2 (Ul 2 (trui \ en S?^ri??^\ zie <&n*

fc? (Ul (ISYI (HI
fj\ zie oQQasnjw

O
(Ui 71j1/}\\

(CI (Ul (YUI (§^ (HI
fj

\ zie Miui ruis,

01 (CI 01 (Ul (KYI
fj

\ zie ^Kncqcufur^ffw

Q
(CI (UIOJUI P(UYI (Klfj\ zie <*» <u ww ^ w

(CI(U7\ en *n <ut <m 2 ch^/j \ zie m*

(CI (Ul\T zie (Kniuiw

(CI (Ul \ zie <rj ah rn oil w

1
C^ CkSO n,
(CI&JI (HYI2 00 fj\ zie %*\\

(CldJI nj (KYI (KYI
fj

\ zie *k>KnMj\s

(CI (Ul nri (Ul (Hi (HI
fj

\ zie ajincHMjiw

«/

(CI (Ul *>7 (Ul 2 (Ml ^k(HI/j \ mvdsv. van (a&ji

tut 2 oji ^» thnji \ zie dat onder ajn<nm\ en zie oolc

&Ji(W) (HTJjW

(CI (Ul (KYI
fj

\\ r
— (ma^cMtiatirn^ SB. plotseling

anders zijn dan te voren
;
plotseling, eens-

klaps; het plotseling over een anderen

boeg gooijen.

^^ O
CCI (UJ (KYI

fj\ zie tMa&.tKn<i\\

(CI 2 d^J 2 (KYIfj \ en (U7?«^?*oj^\ zie (Kngi^gihfnjjw

(CI (UJ OTUI fj\ zie ^Vaan^w

(CI (Ul1 (YUI
fj

\ zie wh <u>.naji^
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Qc Qo
07) (VJJ (TUI (VJI \ SB. cciaa<nJlaMaJitxnasn/i\ ofxn^n

(?) a (?) <?.„
aw<wa7n^Mi«!nasnji\ of ojn<viaffi<un<nji<iny pan-

toenuitdrukking voor : een mengeling van de

liefelijkste geuren van zieh geven.

C"^ O T
071 (U) (Ul fl \ zte'oftKwMfl^ J-

(CH (IJ) (jfJJ (HHfj\ SB. op de knieen vallen,

storten, van een paard.

OS? (Ml OJ) (KYI (KYI ft \ zie wMnMujiw

o
OS? 77 &JJ (LM (HI 2 (HI ft \ zie 6^k<q-^n^\\

CT^ C^ r^ sr\ D (^) O • O (?)

(d (Wl\ tinLmcmj^ en kn(UiiHntMji\ zie <*fnnn\\

OS?0£T\ zie 6^&\ I.

en CCn (l& 2 \ zie tqMOKiW

(CI (£k P V (eioji &&^^<^§<&v ooJc ^§i^r

SB. de regentijd, het natte jaargetijde.

ccn
( ct <U*o o . O

(CI 0^ 2 (HI 2 (HI ft\ zie iur)(iK2*oj\\\

) (Tl (l£? (HI (HI ft\ zie 6^a^:\ II.

f (HI
(H\

(171 (l£\ m «T? \ zie **i mi z w

^} a^0SY)ft\ SB. met een schok opspringen,

opvliegen, op zij springen, achteruit sprin-

gen,' opspringen en wegijlen, bv. uit een

kamer.

OS? (l£? OK QTf
(LJ* aSYi

fl
N r^ usrj(Vt«snji\\

OS? Of?" fl^ST <M>I \ zie ustrvi*

OS? 0£? (l£? (&] (Ol (HI
fl

\ zie «**p

o a ' » . o »

ccn ok a*? om \ zie *K<m*

OS} 2 0£\ (UU) fl\
zie <Nw*«*<wy*

OS? 0£? (£JI ~J) arm (tm
fj

en m^™-*™^^

f"> . a .

aji2(ui-^i<ynjl^ Zie (&t(&i^rui(hmj\\

OS? 0£T (KYI 2 (HI ft \ zie *^7«^n en t^^M^p >

(CI (UU) (K) ft \ zie Mjwp II.

Kn2(UW2 (KYJft\ SB. in kanteh werken, en

wet kleedingstukken maken; weven. Verg .

cn OS? (LM 2 (KYI ft \ zie «i<Kn mji t wryi^

Q O
OS? (UU1 (U>Y1 2 (HI

fl
\ zie ^v* (isnjjw

(CI (UUMhJl «&k(Hlfl\ zie &8imjiojiji\ II-

CCTI (UUI (Ul (HY1fl\ zie <un iw cm tmji \ en mi tu (kv/jw

(CI (LM \ SB . opklimmen , van klimplanten ;

voortkruipen, van kruipplanten . fi.

CC?I(UUI\ SB. rijstgebrek zijn ergens; voorts :

om rijst vragen, aan rijst zoeken te ko-

men (in een tijd van rijstgebrek) en dan

of door er om te bedelen, of aanbiedende

ze in te ruilen tegen een of ander voor-

werp, of wel begeerende ze te koopen. Maar

ook: 'in een tijd van rijstgebrek, rijst z66

magtig worden of krijgeri. Verg. bij

r> o
o'ji ktj un/j w

CCnOJV}\ SB. ziek zijn, van kippeh en ander

e

vogels; voorts van menschen: niet fleurig

zijn; niet wel zijn.

071 CKUj (LH1 2 (HH 2 (HIfj\ zie *gjivm* i



o
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(CI (Ht/t OJYt 2 dJt (Ht 2 <*0
f)^

zie th2jj(un t \ aan

het slot.

07} ctqjj a-qjj <Yt \ zie jy^w

(d art (Eft (Ht ft\ SB. rondgaan om hun kun-

sten te vertoonen of wel om te zien of

er zijn die een vertooning begeeren, van

kunsteninakers en derg . (Verg. <cnxm-h\\

Ooh wel van dansmeiden : rond gaan om te

zien of er welligt iemand is, die ze wil

oh cm tw/)^

<C1 (EJt (Ht (Ht (Ht ft \ zie <moji\ I.

(CI (Eft 2 (Ht (HYt 2 (HI ft \ op Bandoeng nevens

Q2<th(tfng(HTj\ in gebruih. K.

O , ^ *

OS? (Eft (lSYtft\ zie (MMi asnjiw

(CI (&HM0A/I (HIfj\ zie m£i\ 1.

art (CI (EJt —ft 2 \ SB. lam, lam zijn, zoodat men

niet kanloopen;^ van een kind: inhooge

mate achterlijk in het loopen.

(IS7 (Eft (TUt ft \ SB. bovenkomen, weer boven-

komen, van iemand of iets in het water.

CCt 2 0/1 (Eft ^Jt (hJt ft \ zie tKmvitvt^iMjiw

(CI (EJt ^Jt (YLft ft \ en a?i(EJi~Ainjit<m/i\ zie <xn

<pt 2 (EJt *Jt 2 (TUt ft \ SB. in den slaap het

water loozen, ah een hebbelifkheid. Verg.

iniLmtnajiw— Verg. ooJc Jav. Wdbk. bvj ^«t?&

orii&i^igrrujiw Volg. ProJ. Kem
y
aldaar,is de

grondv. ^ivhs^^-^'tl^w

(CI (&t <~Jt \ SB. staan, blijven staan, van water,

omdat het niet fran wegvloeijen of in den

,
grond dringen.

(CI (EJJ (EJt 01 (TUt \ zie <zi<r](ru)\\

(CI (Eft \ en xniintmnt win \ zie wn <&i w
CO ca Ul <*>

crr*^ ^*^ o g) o G)
(CTt (Eft \ en xnf&ixn (Kin \ zie <*» <&i \\

CO ca Ul «°

(CI 2 (Eft \ zie <m'? <&i w
*~ - enCO

(CI (EJt 9Jt (HYt 2 <*0/i \ zie oxojiw

(CI cm cri 2 (HYt
fl

\ zie cmnittrnj^ JJ,

(CI OfYt 2 (HYt (HI ft \ en ro rrm *gj rrm <>o^ \ zie »™

(CI am (HYt (HYt ft \ zie cm wry*

o
(CI Ofl cm (tSYt 2 Wf) N zie innirfama^^

xncrr
ll

cn
l

<^ zie "W
(CI Om 2 am 2(Yt^H\ zie cmz^-hs I.

(a am 2 am 2 (ut 2 p (HYt 2 (Ht ft \ zie 0™?

(d am am orut 2 (HYt ft \ zie ^1^?^

0S7
«/ e»

OfYt <XYl^ zie <"p

(CI (CYt 2 (Ctft \ betiteling in sommige streken, bv.

in het Tjiandjoersche, van den beambte, die

elders a^amajn^sn werd genoemd. Verg. het

Jav. Wdbk. op (tm<n(Lm^\ en aldaar <m<r^xm^(Lm\

n a
of (mincenxmw
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(Cl (CY1 2 (HI fl\ en Qxm2(hn(mjl\ zie tunxmta^JI^

(a (cn (Hi (ci 2 (isy)/j\\ — ^gp^gjg^ssp*™^

(urtasn/l zie 6-^*3.? «^\\

CO

S /

(CI (CY1 (EH dSH \ en «nxm «m asn6^im^\ zie

(d (CY1 (CY1 (1ST) (CY1 aSYl fl\ zie xm«masnji\\xm dm api ten osyi/j

(Cl (E*].^ en <ui(ix]
j

ni(mji\ zie ^«^
Q Q Q a

(CI (CYl
<rYl\ zie (Knxm"n^

(CI (CY1 <Y1 (HI (HI fl\ zie xm tvi w

(CI (CY1 ni(Hl\ zie a.™ m\\

(ci (en nri nrj\ zie «^-»p

(Cl (CY1
<H (Ml fj \ zie Km-THMjis II.

an (cnnja^s zie ^^w

(Cl (IZY1 2 <ryi 2 \ zie xm2-h2\ II •

(Cl (CY1 (HYl (HYl 2 (HI fl\ zie mojitcnw

(ci am (isrjn\ <8«^«*n<^ en «n^^*^ z™

(Cl (CY1 (Ml 6 ^&(Hi
'/J\

zie xmoJi\ II.

(Cl (CYJ (Ul dSYl (HI fj \ zie (cyu>(isnji\ I.

(Cl (CYj (TUl fj\ en 8(l^mcktj}\ zie ofna^tru/fs II.

(Cl 2 (EYl 2 cm (l \ SB. onbebouwd, onbeplant

van grond. Verg . <^^*

Q
i (cn orui (hyi orui (hyi/j

(Knjj\ zie amtnjHHTiJiw

(Cl (CY1 01 cm (UVI (HI (HI
/J
\ zie xm om

w

(Cl (CY1 (EY1 (HI \ zie amoaw

(Cl (CY1 (CY1 ^n P (HYl 2 (HI fj \ zie am-n^v

(ci (cyi (cn <rn \ zie <cmi\\

(Cl (CY1 (CYI0SY1 \ zie vnasyw

(Cl (CY1 2 (CY) 2 <rH (&Y1 (HI fl \ zie (Lnmnnvnyiw

(Ul^QJl

(Cl2\ TedGWOOYdvoor (KhdiKm'yidccieiKrt^w

(CKrjTl^ zie *^>\

(YJ (Cl (Yl (KYI (HI n\ en t

q
xn,r

f'
Kn^itn/f\

(KH2(HT/I\\

zie <*™*

W Q
(Cl 2 (HYJ 2 (H) /) \ en xh2(^2^02^^ zie »™*

(KT? 2 ChTin \\

* . Q

as? (CY), orui api^onjt (hyj
fj

\ zva. ^^^?^/

(Cl f(HTJ9(Cl f(HYIO\ zie g^^-^H^w

(Cl (HYJ ^D 0(UH (Hl/)\ zie ffn^-n^w

(Cl ((HYl (HYl fj \ SB. zonder een korrel eten

zijn of zitten; worts van een dier op stal,

bv. van een paard: niet te eten hebben;

ooh niet staan te eten. — Be grondv. is

(IT} (HYl
CT1 (Ul (HYl fl \ zie (£i(Kri(V)(hfnji\\

(YY CC1 (Tl f(HTl\ SB. scbel, doordringend, van

de stem, als een aangeboren iets; voorts van

let geluid {Jiet slaan) van een hlok: door-

dringend, helder.

QCl2((Hn2\ SB. gebrek lijden aan voedsel,

maar ooh wel naar let sclijnt voor gebrek

lijden in algemeenen zin.

0?1 2 (HYl 2 *>7 2 (HYl 2 (HI
fl

\ zie <*n ? «aj »Tm\
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(tfj (KY) (Ui (KYI ft \ 00& cG}(Kn-n<ui(KYiji\ SB. ge-

scheurd, met een scheur zijn en wel over

een aanmerkelijke lengte, fo>. wza «^w saw-

pinq; ook van liout, bv. van een plank, door

de droogte. Verg. a^^^a^w

a* Q Q a a a
031 (KYI (YVf (KYI (KY fl \ zie txritHiitrunun/lw

(tn 2 (KY) 2 &M
ff

\ SB. achter elkaar gaaD, op-

togtsgewijze zich voortbewegen , een stoet

vormen. Verg. bij 6^<me(isn/i\\

(LM (KYJ\ SB. van visschen en van (cn<un aw \ stil

liggen of wel uiterst langzaam zich voort-

bewegen, aan de oppervlakte van het wa-

ter.— Voorts (ch<H7i(W> (Kin ceji cm \ of <m 9<ri an <mi

tn <m am (ea cnji \ in puntoenverhalen en dergelijke

- zva. ons: zich vertoonen op de wolken.

ftS7 (Kl \ zie o7)Mw

001IV
no,

zie om *~n v

(xn <rn\ zie s^p III.

(tt (d 0\ 2Va. oJiaru xn (Lajf\i

(CH 2 (d (Ml 2 (HI {) \ zie wi xnojiaw

Ml, Ul Ui

«/

RZ1 (&) (YY) 2 \ zie <EJi<&ivi»cn\ onder (uinyunw
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